
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ἙΟΟΥΜΡΑΒΑΤΙΝΕ ΟΠΒΑΜ ΔΗ 

ΟΡ ΤΗΣ 

[ΣΝ] ἙΠΕΒΜΑΝΙ  ΚΑΝΟΓΑ͂ΟΕΣΝ, 



δα τῶσθδο εἰοἷῖ. δποδος Ἠδίδο)] Ἰὕδοι 

Ὅοοι πιβποῖοα Ἠδίδοὶ Κπᾶρι «οἶς δύςΒ. 

(ἰοοίδε. 



Α 

ἙΟΟΜΡΑΒΑΤΙΥΕ ΒΑ ΑΝ 
ΟΝ ΤῊΕ 

ΙΝ0-ΘΜΑΝΙΟ μΑΝαῦ λα δ, 

Α ΟΟΝΟΙΒΕ ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤῊ ΗΙΒΤΟΕΥῪΥ 

ΟΡ ΒΑΝΒΚΈΓΙ, ΟἿ ΙΒΑΝΙΑΝ (ΑὙΕΒΤΙΟ ΑΝῸ ΟἿ ῬΕΒΒΙΑΝ), Οἷ ΑΒΜΈΕΝΙΑΝ, 
ΟΒΕΕΚ, ΓΑΤΙΝ, ὈΜΒΕΟ-ΒΆΜΝΊΤΙΟ, ΟΥἿνὺ [Β188, ΘΟΤΗΙΟ, ΟΡ Βιαη ΟΕΒΜΑΝ, 

ΓἸΤΗΑΝΙΑΝ ΑΧῸ ΟἿ, ΟἬΒΟΗ βιΌΝΙΟ 

ΒΥ 

ΚΑΒΙ, ΒΒΌΘΜΑΝΝ, 
ῬΕΟΡΈΒΒΟΝ ΟΕ! ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΝΕ ΡΗΠΙΟΙΟΟΥ͂ ΙΝ ΤῊΝ ὈΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΓΕΙΡΖΙΟ. 

ΨΟΙΌΜΕ ΠΙ. 

ΜΟΒΡΗΟΧΙΚΟΟΥ͂, ΡΑΚΒΤ 1Π: 
ΝΌύΜΞΝΑΙ.5. ΝΡΈΧΙΟΝ ΟΥ̓ ΝΟΥΝΘ ΑΝῸ ΡΕΟΝΟΥΝΒ, 

ΤΕΛΑΛΝΒΙΑΤΕΌ ΓΒΟΝ ΤΗῊΕ ΟΚΒΜΑΝ 

ΒΥ 

ΒΕ. ΒΞΕΥΜΟΙΒ ΟΟΝΨΨΑΥ, Μ.Α. ἂν Ὗ. Η. δ. ΒΟΥ͂ΒΕ, Μ.Α. 
ΡΈΓΙΓΟΝ ΟΥ ΘΟΟΝΝ} ΑΝΌ ΟΑΙῦ5 ΟΟΣΕΕΟΕ, ῬΕΊΛΟΝ ΟΥ ΓΗΒΙ5Τ᾽5 ΠΟΙ ΕΟΝ ΘΑΜΒΕΙΌΟΕ, 
σΑΜΒΕΙΌΟΚ, ΑὐΥΤΉΟΝ ΟΡ 'νΕ  ΝΕΗἾΒ ΤΑΝ ΙΝ ΑΒΘΙΒΤΑΝΤ ΜΑΒΊΕΗ ΑΤ ΓΗΚΙΙΤΕΝΗ͂ΑΜ 

'ταιν". σοι ποξ. 

ΝΕ -ΥΟ ἘΚ. 

Β. ΥΕΒΤΕΈΜΑΝΝ ἃ 60., 812 ΒΕΟΔΌΝ ΑΥ. 

1892. 
τς 



Ῥνϊηιφά [νη Οϑιπιβν Ὁ7Υ ΘΟ. Οἐἰἐο, Ῥεαγιμοίδάϊί. 



ΤΟ 

ΦΟΗΝ ΡΕΙΠΕ, 
ὈΟΟΤΟΙ͂ ΟΡ ΕΤΤΕΚΒ, ΜΑΒΤΕΝ ΟΕ" ΟΗΒΙΒΤΒ ΟΟΙΕΘΕ, ΤῊΕ ΡΟΝΌΕΗ ΟΕ ΤΗ͂Κ 

ΒΤΌΣΥ ΟΥ ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΝΒ ΡΗΠΙΟΙΟΟΥ ΙΝ ΟΑΜΒΒΕΙΡΟΕ 

ΤΗΙΒ ΤἈΑΝΒΙΑΤΙΟΝ [8 ΘΒΕΘΙΟΑΤΕ.. 

ΙΝ ΤΟΚΕΝ ΟΕ ΤΉΕΒΙΒ ΟΕΒΑΤΙΤΌΒΕ ΑΝῸ ΔΕΒΕΕΟΤΊΟΝ 

ΒΥ 

ΗΙΒ ΟΙ. ΡΌΡΠ.ΒΚ. 





ΤΗΑΝΘΙΑΤΟΒΝ ΡΗΒΕΛΘΙΕ, 

Ιη {μπῖ8 νοϊυπηα 1 αν υδοᾶ, ἱπουρὴ ΒραυΪ ΡΥ, (86 ἔθυπι8 

βιιρροϑίοα ἴῃ {μ6 ργοΐδοο [0 σοϊαπηθ 11 --- γδοξογηιαίο ( ογηαΐθ), 

αὐὦ-βογηιαίο, ἐγαηϑῇογηιαίθ. ΤὮΘΒΘ ΔΓ6 Δρρ] θα ἴο β'ῃρ]θ ψόγαβ, 

88 ὁ ἢ. 80, θη). 1. ὙΘη ἃ ΜΟΓα 8 τηοα !]ἔρα ὈΥ {Π6 ΔΏΔΙΟΡῪ 

οὗ Δποίμον, ἰΐ ἰ8 βαϊ4 ἰο 6 8δὴ αὐ-:7ζογηιαίθ οὗ ἰξ (φΡ. 29, ἸἴπῈ 1 

ἔτοιῃ (μ6 Ὀοίζοιη, 18 85 ΘΧΘΙΏΡ]8). [Ι͂ἢ ᾿ἴ8 ΠΟῪ Βῃᾶρθ ἰΐ ἰδ 

ἐγαπϑίογηιοά ἔγοηι ἴΠ6 ο]4, ΟΥ 8 ἐγαηϑίογηιαίθ Γ᾽ ἐξ (ρ. 44, 

ἰοοϊποίθ). ΑἸ βοϊυΐθὶγ τοραγάθά, ἰξ 18 ἃ γθ- ἤογηιοΐθ (Βοτηθί Πη68, 

ὙΠΏΘΥΘ (πο γ6 οδὴ 6 ΠῸ [ηἰδίακθ, ἐμ βπρὶῸ σψογτὰ ἐογηιαΐο 

βϑίδπα 8). ἤ - ζογηιαϊδοη δηα ἐγαη 8 ογηιαΐ 05. ἅτ υϑδοὰ θη ποί 

ΒΙηρὶ6 σορᾶβ, θὰ ΤΟΊΡΒ, ΟΟΙῚΘ ἰπῃ αιθβίϊοῃ (48 Ρ. 90, 1'π6 6 

ἔγοτῃη ὈούίΟΠ) ; α]8ὸ θη οογίϑίη βουπὰ ομδηρο8 ΓΘ ΘΧΘΙΏΡΠΗΘα 

ὈΥ {πΠ60 ψοτάβ οἰϊοά (48 {ῃ6 Ζ 'ἰπ ϑδίδηη2ο αδέοδο, Ρ. 40). ΤΠ686 

ΤΘΙΙΏΒ ΠΔῪ ὈΥ͂ Ὁρ]γ, Ὀὰΐ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 80 ΥΘΙῪ ΘΟηΥΘΗΙθηὐ (πα ὑΠΘΙΡ 

ὉΡΙ]η6885. Ὑ1]], Ὁ 18 Βοροά, ὃ6 ἔογρίνϑη. 

ἴῃ βῦοῃῃ ψογὰβ 88 Ῥαϊὲ, Ῥνγακγὶ, Οαίδίο [86 χυδη γ ᾿δ8 

ποΐ ΔΙΑΥΒ ὈΘΘὴ πιϑρκθὰ. [10 Βθοπηθα ΠΘΘά]θβ8 0 40 80 ΨΏΘη 

{118 δὰ Ὀθθῃ ἱπαϊοαίθα οἴῃ ϑῃουρὴ ἴ0 Θμθυγο ἰΐβ Ὀοίηρ το- 

ΤΟΙ οΓΘά. 

ἼΠ6 πογὰ ῥροΟ]ΎΒΥ 4016 'ἱΒ υβρὰ ἰο ἱποϊυἀθ ἀΐββυ δ ]68, 

ὍΠ]688 Οὐ ΟΡ 186. Ωρ] 164. 



ΥΙΙἼΙ Τινδποιαίον᾽  Ῥγοίδοο. 
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1 πεᾶὰ ποροὰ ἰο μοὶ ουἝ͵ (Πἰ8 σνοϊυπι ΕΥ̓͂ ΟἸγιβίπηδβ ἰδβϑί. 

ΤῊ ἀοΙαΥ ἰβ ἀυ 6 ΡΑΓΙΥ ἰοὸ {π6 νϑβία οὗἨ {πιὸ ἴῃ βαῃαϊηρ' Ρργοοίβ 

ἴο δπᾶὰ ἴτο ἴτοπῃη ΟἸΘΓΙΠΔΗΥ͂, δηα ΡΑΡΠΥ (0 {Π6 δἰπιοϑὲ δθ8861688 

ῬΓΘΒΒαΡΟ οὗ οἴπος ἀυ(168. 

Μν. Οομναυ δ οὐ ἰοῖβαη δηα δάνίοθ ἢα8 Ὀθθῃ ὙΘΡΥῪ 86] 

411 {πγουρῇ, ἀπά 1 ἰακθ {ἢ6 ορρογίυπ! ἐγ οὗ {πδηκίηρ πἰπὶ [ὉΓ 1{. 

Ὗ. Η. Ὁ. Βοῦϑβε. 

ἙΟἨΕΝΤΈΝΗΑΜ, Μὰγ 80, 1892. 



(ΟΒΒΙΘΕΝΉΑ ΤῸ ΥΟΠῸΜΕ Π, 

»οωε ΟΧ ἴἶκε 1 ἴον νιαξοηϊίμε τορὰ πεαβοι εἶ γ6 
225. ͵. 15ς, (Ταδεε . ΟἸαϑδέβ8 -Ὁ- 

ν 0). 14 ἵἴτομι Ὀδίον ἴογ -ἰξ,.- τεδᾷ -ἔξηι-.. νι τἢ δῖορ. 
ν ξ᾽, ὃς ἴ0Γ1Π6 τοδὰ 118 -- 
. ὅ925.ΟὋ ο», 1.»,. ἐιδόνι-τ. τοαὰ βιλύςνινα 
ν ἐ34.}ωοτορῖρ 3. το “. 16 
» 37 ἔπε 11 ἔτοπὶ συν ἴος ποτέ): τοδὰ ποτέ-7}1 
.-. Ο.,, 125... - . Μί.-ος . εἴδει; 
-2 ὁ ,. 1] - -ον “ἀντ ,. φεδιὰ 7 
νΞο',, ἡ. - . διψκάξ . κομάξ 
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ΤῊΝ ΝΌΜΕΒΑΙ,Β." 

ἃ 164. Τὴ {86 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] [πᾶ0- ΟοΥ Δ η10 ἰδπριδρθ, {Π6 ΠΌΤΏΘΓΑ]Β 

1 ἰο 999 ΘΓΘ ΟΧΡγθββθα [ἢ 0Π6 Οὗ ῃγ66 ΨΑΥΘ. ϑοηθ ὝΘΓΘ ΒΡ] 

ὙΟΓΒ, 88 Ἦῤγέ- Τγοθ᾽ (Βσ. ἐγέ"); ΒΟΙΩΘ ὝΘΥΘ ΟΟΙΙΡΟΙΠΒ, 88 

1) ΒοΟΡ, Ὑονᾷὶ! αν. Π5 δὅ 6. ΒΟΒΙΘί ἢ ΘΓ, Οομμροπά.ὁ τ. 4771 ΠΝ. 
ΒοΟΡΡ, ὕνον ἀΐο Ζαμι πὄγίος ἰπὶ βδηβῖτγ., Θτίϑοι., [μαὲ., Τὐξε., αοίι. υηά 
ΑἸ δῖαν. ΑΒ. ἀον Βουϊ μος Ακϑά. 1888 ρ. 168 ἬἙ Πορϑβίαβ, ὕθος ἄθῃ 
ὕτσβρσγυμ υπὰ ἀΐο γονπδηιθομ αν ἀον ΖΑΒ] σίου ἴῃ ἀθγ Ιπάοροτῃι., βοταϊξ. 

πα ἀον Κορ βοθη ϑΐργδοιθ, ἴῃ “Ζνυοὶ βργδο νον οἰ σμ θὰ ΑὈΠδηἀ]υηροπη᾽, 
ΒοΥη 1886. ὑ. 81 ΙΓ 12. ατνίπιπι, ἀϑβομίοηξθ ἀοῦ ἀθυΐθοη. Ξϑρυϑδοῖθ ὃ 
1618, Ῥοέύέ, ἀϊθ αυΐπδτο υπὰ νἱζοθὶμα]9 Ζδ)]τοίποαθ Ὀοΐὶ Υ δ] κογ 4116 Γ 
Ὑ ΘΙ οἾ16., ποῦϑὲ δυβ ἢ] θη Βοοσ Κυηροηὺ ὅῦοΓΥ αἀἷο Ζαηϊπδὄτίον [πᾶο- 

ξουτδηΐβομθη δέβιηπ)ο8β, Η4]1]96 1841. 14... ϊο βρυδοινθυβομί θη οῖς ἴῃ 
ἘΤΟΡα δὴ θη ΖΑ] ὄτίθγη ὩΘο ἢ ζοΎΘΒθη, βου ἀΐθ αὐυἱϊηᾶτο υπὰ τνἱ 9 5:18]16 
ΖΒΒΙοἰμοάο, Η14119 18608.Ὀἁ Ε. Βομβτδαάον, ὕδον ἀθῃ ὕγσβργυηρ υπὰ ἀϊΐο 
Βοάθαυϊθηβ, ἀογ Ζαμ) ὅτου ἱπ ἀοῦ ἱπάοθυζορ. βρσδοιθ, ϑὲέθπ δ] 1884. 
Ζο ΘΙ ΔΥΤ, Ὑογραὶθοάουϊξαπα ον Ζδμινσίου, 8186 Βοϊϊσαρ σὺν Β6- 
Ἰουοπίπηρ ἀθθ ὑγϑργάηα). ον δ] ηἶθθο8β ἀθσ ἱπάοροσηι. βργδο θη Ζυπὶ ΒΟΙΪ δ. 
ϑρυδοββέδητηθ, ᾿οΐρς. 1864. Ὑ. Ὑ δοικοσπαβοὶ, ὕθον Ζ8}1 υπὰ ΖΙοτη, 
ΜΟΙ ΔΟ] θ᾽ Ζίβοιγ. {ὃν βίθηοχτ. 1855... ΒΟΓΥΠΙΟΘΎῊ, ἘΘΟΒΘΓΟΠΟΒ Β0Γ 
Ἰ ον χίπθ ἀθ8 ποτβ ἀθ ΒοῦΥΘ ἰδρδβόϊζί,ᾳῃοθ οἱ βόπιϊϊᾳμθβ, Οἰθδβθη 186]. 
Κτιδῦβο, ὕνον ἄθῃ ὕτδρταηρ υπὰ ἀΐο Βοἀθαϊιαηρ ἀον Ζαμϊπδτίοσ, Ζέβοτσ. 
[ἂν δείοττ. αγιιη. 1865 ῥ. 861 {. 7. Βομππιϊάς, ὕδθονι οἰπὶχζθ πυπιθγα!ΐα 
τ] ἰρ]οαἰνα, Κυμη Ζίβοιν. ΧΥ͂Ι 480 ἢ, -- Εἀ. Μ]]Θ6Γ, βργυδοῦγνοῦ- 

κἸοἰομοιάθβ ἅδον ἀΐο Νυμιογδ θα, ΕἼ ΘΟ Κοἑβθ 8 δ ηγὕὔσοιον {ἢν ὁ1488. ΡῺ]], 97. 
Ῥ. ὅ85ὅ 1. Αδοοϊὶ, ὕδθον οἷπο αταρρο ἱπάορουταδηίθομου Επάυηροη, Καὶ. 

Βιπὰ, 85 Ἱ Οδεἰμοῖέ, Εοτιδβϑοοίαιίΐου οὶ Ζδηϊνδτίοση, Μοτρι. ὕπὲ. 1 
92 ἴ 7. Βδύμδοκ, Εοσιηδδβοοίαιίίΐοη Ὁθὶ ἀθῃ ἱπάοβοσια. Νμθγα] 6 ἢ 
τοῖἑ ὈΘΘοπμάθσου Βοιυοἰκϑ οεἰσαηρ ἀδθὺ μυθομίβομοη, Εαμπ Ζίδοιν. ΧΧΥ͂ 
225}88ᾳ.- 7. δΔοκοτηδροὶ, Ζυπι Ζαμϊπογί, ἐδία. 200 (, Ὑπὸ Απέδποτ, 
1]᾽Ὸ ΒιΙάπης ἀογ Ζϑῆποῦ υπὰ ἀογ Ἠυπάστγίοσ ἰῃ ἄθῃ ἰὰρ. β'ργδοιϑῃ, ΜοτΡ ἢ" 

ὕὍπὲ. Υ͂ 1 δ΄, 188 δ΄, 268. 
Βνυξηδηπ, ἘΠουοηία. ΠΙ. 1 
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"ἀμδ-αἀοΐην Ὁποῖνο᾽ (5Κν. ἀνά-ἀαδα); δπὰ βοπὶθ 6 γ6 δχργοββϑὰ 

ὈΥ͂ ΡὮΏΓΑΒ6Β, 88 ᾿ἐγοἰθ8 6 μι νηιξὶ φο ᾿υνοαίγ-γθθ᾽ (5 Κν. ἐνώψαξ οα 
οἰδαξϊξ οα)ὴ. ϑίπιρὶ6 πογὰβ οχίβίθα ΟὨΪΥ ἴῸΓ (Π6 πυπηθογβ 1 ἰο 10, 
δηὰ 100. 

γε ἢπα ἴ'η (Π6 βοοοῃμᾶ βίβρο, θη (86 νϑῦουβ ὈΓΘΠΟἢ68 οὗ 

{86 ἰδηῆριυαρο δὰ θορὰῃ ἴο ἀθύθίορθ ὁπ ὑπο ῖγ οὐστι 11Π68, 811} ]6 

ΜΟΓΔΒ ἴον 1000, 88 ὅΚν. 9α-λάϑγα-ηι, αν. 1680. χέλλ-ιοει; Ὀυΐ [ὦ 

18 ἁυποργίαϊη ὙΒΘΙΠΘΥ 8. ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαηρ ἔογιῃ ἔθ΄Ὺ6820- οχϑίοἀ ἴῃ 

{86 ῥγοθίβηϊο ρουϊοα, ΟΥ ψΠΘίΠΟΥ (ἢ6 ρῆγαβο θη Βυπάγθαβ᾽ (0ρ. 

5Κν. ἀαξα-δαΐξ ἴ.) ὰΒ [Π6 8010 Θχργθββίοῃ ἴον {μὶ8 πυσαθοῦ. [ 
{Π6 Βίπηρ|6 ψογὰθ ἔον 1000 ψ6γΘ ποὶ δδυΐοῦ ὑπᾶπ {η6 Ββθοοῃὰ 

βίαρϑ, {Π6 ομᾶπρθ γα8 8.1} 18}. ἴ0 0η6 ΜῈ ΘΙ ἰοο]Κ Ρ]860 ἴῃ ΟὙ ΘΚ, 

ΘΓ ΗοιηοΥ δ δεκά-χειλοι “10,000᾽ νγὰβ γϑρ]δοθα Ἰαΐθσ ΟΥ̓ μύριοι. 

ΤῊ σπορὰ ἔάοζηι ᾿ἀθοθπι ρ]αγθα δὴ ἱπιροτίαπίὶ ρϑγί ἴῃ (μ6 [η40- 
Οουιηδηΐο ἀθοιτηδὶ βυβίοη. [{ 18 ἴῃ (Π6 πἰρηῃθβὺ ἀθρτθθ ῥγΟῦΔ0]6 

{πα {π6 [π40-Οδττηδηΐο οἰ θπιθηίβ "εζη- δηα "-ζοηινέ- ἩΒΙΟΝ. ρΡρ ΘΓ 
ἴῃ [Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ [ὉΓ τη} 0168 οὗ θη (ατ. θοῦ. έίκκατι δπὰ 

ὙΆΕΪΓΏΘΥ, ϑ'ϑηβίυις Οτδπδγ, νυ. 160 ἢ, βρίοροὶ, Ογϑσηηι. ἀ. 
Αἰ θα Κίν. ὅρτ. νυ. 116 (. -- 6. Μογοτν, Οτίοοι, αν νυ. 812 6. 186 

Ααὐυΐποτ, Θε. στ. τὴ ΜΆ]]οΥθ Ηδηάδ. 1{3) ἡ. 1835 6. ΑἮἩγθηΒ, Εἰπ 

Βοιίγας Ζυν ΕἸΥπΙΟ]οχίθ ἀον ρτίϑοῖ. Ζϑη] δτίογ, Κα η 8 Ζίβοην. Υ1Π| 829 ἢ. 

Η,. ΕὈοτὶ, Θυδοϑίϊίοπυπι ἀθ γοοδὈΌυ] ογαπι οὑπὶ πυπ γα ἱδυ8 Οτϑϑοὶθ 601- 

Ροβίζοταπι ογπιΐ8 δο δἰ βηἰβοδίϊρηῖθυ8θ βρθοΐπιθη, ϑραπάδυ 1858. -- 510]Σ, 
Ι,ἱ. 6τ. (τὰ ΜΠ]1ο0 τ᾽ 5 Ηδηάδ. 153) ὑ. 349 δ. Νϑυο, ΕοΥνμθη Θῆγο ἀοΥ 
αι. ϑρυ. 132 ν.ὄὄ 144 ἢ. Μουνρυοῖὶ, Ὀῖο Επν] οἰκο απ ἀον αἰ. ΕὈΥΠΊΘη- 
δάση Ρ. 132 ἢ Αὐυΐτγοομὶ, 292)Ὶ᾽Ά6ῸᾺ.1|64ι. ΖΑΒ] Δανογθίθη δυῦ ἑθη8. ΚυηΒ 

Ζίβοιγ 1 121 δ΄ --- Ζουθ8- ΕΌ 6], Θτάπι. Οοἰτ. 5 ἡ. 800 8ᾳῺᾳΩ(β. ϑβέοϊκοαδ, 
Βοσζζοηῦ. Βοῖΐν. ΧΙ 166 .Ὃδᾳ -- 7. ατίπη αι, Ὀουΐθοηθ ὄτϑπηι. [Π|226 δ, 

884 ΑἹ 14ἃ., ὕνοτ ἀΐο ζυδαπιπιθηροβοίζίοῃ ΖΘ ] θη, Οοθγπιδηΐα 1 18 Π. 
Ηοϊ]ισδηπ, ὕδον ἀαβ ἀουίϑοια Ὠυοάθοϊπιαϊβγδίοπι, Οϑνγπιδηΐα 1 211 δ΄ 
14., Ὧδ8 ατοθβιιυπάογί Ὀοὶ ἀθῃ Οοίποη, ἰδία. Π 424 ἴ, Βυπιροὶί, Ὠϊ6 

ἀουΐίβοι. ΖΑ.) ὅτου Θργδου θυ οί ομοηά ἀδυροβίο! !ς, Βγο8]. 1864, 1 ἀ., Ὠ]19 

ἀοσυΐδοῖθη Ῥιοηομιῖηδ υπὰ ΖΕΑὨϊ γὄτγίον, 1810.ὡ. Ββοδογοσυ, Ζυγ ἀοδβοῖ. ἀογ 

ἀφϑαίδοι. ϑρν.Ἶ 510 Γ΄, ΚΙυκχο, Ζὰ ἀθη σογῖδη. Νυπιογα θη, Ῥδ0]- Βγδα πο Β 
Βοῖιν. ΥἹ 898 Ω, 17., Ῥαυ] 8 ἀτυπάτίθ8 1 402 ἢ --- ΒΟΒ] οἰ Ομ ΘΓ, ΤΟΥ 

ἱπηθηὔ ὁϊ 8116] Ὡγοη  νῦ Ἰἰνο δ᾽ αυ δ ηβἸκοτηὔ ἱ πὸπιϑοϊκομῦ ασγ αοιὰ (ΡΥ οΣϑηΐθ 

κα Χ. ἰοπιὰ σϑρίβοϊτἃ πὰρ. ΑΚ. Ναυκά), δι. Ῥοίογβθυγς 1866. 7... [ἡι|. 
ατ. Ρ. 149 α΄. Κυτβομιδὶ, τ. ἀογ [Ππ||- ϑργ. Ρ. 259 4. Μικιίοβίος, 
νοὶ. αν. ΤΥ͂ 51 (Δ ΤΙ οϑκίοπ, Ηδπάν. ἀον δἰτθυ]. ϑρυ νυ. 18 δ - 

Ἐρίρθγθηοθ πιϑύ 4160 ὃὉ6 πιβὰθ ἰο (Π6 ἀϊβουβϑίοπ οὗἩ (0 υγοίδη ΠπαπιΘΓα]8. ὉΥ 

ὍὌφθοοϊο, ΒοΣΖοηοΡζοΥ 8 Βοὶΐν. ΧΙΥ͂ 181 (Ὁ. (866 Θϑρϑοία! ν Ρ. 240 Π..). 
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τριᾶ-κοντα, οἴ6.), ἀπ {Π6 ποτὰ Ἐζηνό-ηι ᾿οϑῃίαπι᾽, πογο οοηηθοίοα 
αὶ ἐαοΐηι, δθα οαπιθ ἤτοπι "-αἀζη- "-αξοηη- δπὰ "αξηνό-ηι, 
ΒΥΠΟΟΡΘ δαυϊηρ ἰδ κθη ρΪδοθ Ὀθοόδυϑο ἔῃ ἢγβί 801180]0 ὰ8 ὑ- 

δοσοπίρα (1 ἃ 810 ρ. 247); 866 βόθογορ Ζυγ 680}. ἀοῦ ἀδυΐίθοῃ. 

ϑργ. 5 ὅ79, Βυρρο Β62ΖΖ. Βοϊίγν. ΧΤΥ͂ 72. 

Ἧεο δῖ ἴῃ {6 ἀδὺὶς 88 ἰοὸ ἰὴ6 ῥγθοῖβα βἰρῃιβοδηο οὗ 

{6 οΥἹρῖθα] [πᾶ 0-οσιπδηΐὶο ογἀβ [ῸΓ ὕπνο δῃὰ 81} {μ6 [0] οὶ πρ 
ΒΌΠΙΘΙΑΪΒ. ΜΕΥ ΘΟΠ]ΘΟΙΓΟΒ πᾶΥθ Ὀ60η ρυΐ ἴοΥαγ, βοὴ οὗ 

ἰβοῖη ποὶ αὖ 411 διῃιῖθδ. [Ὁ [88 Ὀδθθὴ βυρροθίθα, [ὉΓ ΟΧΔΙΗΡΙΘ, 

ἰδαὲ ἔξογ- Ἔγ-ἴ- ἍΠΓΘΘ᾽ ΙΔΥ μάνα ὈΘΘῺ ἃ Ὠϑῖη6 [ὉΓ {μ6 τι Δ 4]6 
ἤπρου, οοπηθοίοα τι Κ5Κν. ἐώγ-αη- ΟΡ οὗἉ {π6 βου βοῖαὶ 11] τ᾽ 

στ. τέρ-ϑρο-ν 'δπᾶ, ροϊπῖ, ἰορ᾽; ἔρθίθᾳο Ἄνθ᾽ πᾶ8 Ὀθθῃ οοπιραγοὰ 
σὰ Οοἰἢ. ἤφφτ-ϑ ᾿δβηροῦ (ορ. Ο.(Η.6. ἐαεὲ Ο.Ο.8]. »ε5 ᾿Πδὲ᾽ ἴοτ 

πριοηδίϊ-8, ΠΕ 8101 ρῥ. 806), [ἀπᾶὰ {Π6 8]δῃρ' ΡΉΓαΒΘ [ὉΓ ἃ Β8ι, διημοῖ 

οὗ ἢυ65]; ἀπὰ “αοΐηι ἴδηι’ σι τ. δέχομαι δέχομαι 1 τροοῖνθ᾽ ἢ). 

Βυὺ ΠΙΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΥΒ ΓΘ ΘΟΥΓΔΙΗΪΥ [ᾺΓ ἔγοπι [Π6 Ἰπᾶγῖς, 88 ΖΘ ΘΙ ΤΠΔΥΤ᾿Β, 

ἴὼ (η6 σψοῦὶς οἰοα οἢ {π6 ἢγβί ρᾶρθ. 

ΟΥὐ αἰἰοδηΐομ {011 ὉὈ6 ργίγϑη ἤγβί ἰὸ Οδγαϊπαὶ Νυχηθοσβ, ἴο 

Αδείγαοί Νυμηογα]β --- 80 ᾺΓ ΟὨΪΥ 88 (ΠΟΥ͂ 8.6. υ808 Δ]οηρ στ 
δα]οοίνα! οαγαϊπα] πυπιῦο 18 ἱπ ΟΥΟΔΙΠΑΤῪ τοοκοηΐπρ --- πὰ 

ἴο π6 Οτάϊπα]ϊ8. ΤῈ Αδδείσαοί ΝΌπιθγαὶβ ἀργὸ ἀθγισοα ἔγομι [ἢ 6 

Οδγαϊπα]β Ὁ ἐδθ βυ ῆχοβ -ἐΐ- δῃὰ -ἐ- (-4--. ὙΒΙΟΝ ΒΟΥΥΘ 88 

ΒΘΟΟΠΟΔΙΎ Βυῆχοθ ἴῃ οὐἶοῦ αὐβίταοί [ΌΓΠῚΒ Ὀοδί 98 ἔπ686 (8660 

ΗΠ 8 99 ν. 298, 8 101 Ρ. 806 ἢ, 8 128 ρΡ. 890). ϑοπιθ οὗ ἐδθπὶ 

ΨΟΓΘ 80α ἴῃ {Π6 Ρτοθίμηϊο ρουϊοα δ᾽οπρ' ὙΠ ΟΥ̓ ΠΑΤΎῪ ΠυΣΊΘΓΑΪΒ ; 

ἰπβίθδα οὗ Ὧθῃ πιθπ᾿, [ὉΓ ἰπβίθμοθ, (6 θχρυθββίοθ ἃ ἴϑθῃ οἵ 
ἸΏΘΠ᾿ ΒΟΙΥΘΑ ΘΑῸΔΥ Μ6}}1. ϑϑοπηθίπιθθ ὑπ  Ὺ ουὐθὴ ἀγοῦθ ἰδ 
οαγάϊη4]8 οὐ οὗ ἐπ6 Πρ] αἱτοροίμογ; ἴῃ Βα]ίο-ϑ]ανοηῖο "άδδη ἰδ 
ποΐ τοργθβοηίθά, δὲ οΩ]γ "αἀοξην- (ὃ) -) ΠΟ ἢ ἀρΡρΘαΓΒ ἰῃ ΓΑ ἢ. 88 
ἀεδεμηζ(ἢ-, ἴῃ 81αν. 88 ἀθϑβρί(ῃ-. ΤηῸ Οταΐμαὶ Νυπιογα δ οοηίδίῃ 

-«ἰο- δπὰ -η10-, Βυ ΠΧ 68 υϑοὰ ἴῃ ΘΟΙΏΡΑΓΙΒΟΝ ; ἃ ΘΟΠ]ΘΟΙΌΓΟ 88 ἴο 

ἴΠ6 οτρίμ οὗἨ πο86 88 θθθὴ ρίνθῃ ἴῃ ΠῚ 8 12 Βοπι. Ρ. 167 δπὰ 

ἢ 81] σπι. 1 γΡ. 242. 

1) Βοβοτοτ, ορ. οἱΐ, Ρ. 518: ἽἼπἬὋ ἐδογοίογο βδϑοπὶβ τηοϑὲ ηδίυγαὶ ἰὸ 
τοξαγὰ (Ὧ9 πογὰ 88 δὴ δηοίθηξ θχργοϑϑίοη ἴοσυ Ὀοἐἢ Βδηἀδ μ6]4 ουὲ (0 γοοοῖγθ 
δοιμ πη ρ", 

12 



ἋἉ4 Οδτγάϊηα!β, Αὐδίγδοὲ ΝΌπογα]β, δπὰ Οτάϊηδ]β. 8 168. 

ΟΑΕΒΟΙΝΑΙ,Β, ΑΒΒΤΒΑΟῚΤ ΝΌΜΕΒΑΙΒ, ΑΝῸ ΟΒΡΌΙΧΑΙ8. 

8 166.Γ Οπο. [Ἷ1π ἐπ6 οτὶρίμαὶ ἰδηρυδρο, 9Π6 ΟΥ̓ ΙΠΟΥΘ 

ἀονίναίννοϑβ ἔγομιὶ ἃ ῬΓΟΠΟΙ ΪΠ8] βίθηι οὐ- βοῦυθὰ ἴο θχργθββ ὉΠ6: 

ΟΡ. τ. [1.4]. οὶ... οι. Βα]ίο- ὅν. ἔομο- 8 (βΞΚν. 88. δὴ 
ΘΟ ς ὅμπα- σὰ (06 τηραπΐὶηρ 86). [Ιτϑῃ. αἵὑ. ἔούγμο-8, 5Κτ. 

“οἶ-4ο-. 

Αὐγϑμ. ὅ85Κτ. ἔκχζχα-8. Αναβί. αφ-ῦσα- δῖ-υα-, ΟΟόΓβ. α-οα-. 
ΟὝθοκ. οὐ-νόςς οἰ-νη δοθ, (ῃ6 ΠΌΤΟΥ 056 0ἢ ἃ ἀἶθ᾽, οἰνὴ 

παρὰ τοῖς Ἴωσι μονάς (ΡΟ ]Ίὺχ Υ11 204), οἱνίζειν᾽ τὸ μονάζειν κατὰ 

γλῶτταν ἀπὰ οἰνώντα' μονήρη (Η6Βγο}!.). ἸὩΤδθη {μοῦ 18 (Π6 

Ἡοπιοτῖο οἰέτης ᾿οὗ {Π6 Βᾶ1η6 856, ΘΟὨ(ΘΙΙΡΟΥΑΣΥ͂,, ὙΠΊῸἢ 80 Κο- 

πᾶρ6] (Κυδηβ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ 280) ἀογῖνοβ ἔγοπι ἤοὶ ο- ἔετης ὉΥ͂ 

ΒΔ ἷο ἀἸβαὶ π!]αἰίου (1 8 648 ῥ᾽. 481 (.), τ δὲ οἷο-ς ΟΥ̓́ΡΥ. οἷ-.ο-ς 
τηθϑηΐ ᾿δἰομθ᾽. 

Π8]16. 1,αἰ. οἷ-"ο0-8 οὐμο-8 ὥπιι-8. Ὁταῦγ. πὰ ᾿πυσμη ΟθΒο. 

ἀϊη[1ἰύ ᾿υπῖϊα΄. 

ΒΟΠΔΓΚ. ΜΔΗΥ Βομοΐδγβ οοπηθοὲ ὅςτζα-8 πιξ [8ὲ. ἀόημο-8 δπὰ αν. 
αἷσα 'δηυδὶ ροτέϊοπ᾽ (ἔοτ Ῥαϊχ,α). ΤΠ  οῖ- ὈΘΙοηρθ ἰοὸ ἰΐθ βίθῃῃ ὁ-, φαΐ- 
την 6 οοπηθοίθαὰ Ὑ]} ἐμ ἔθσαϊπἷπθ βίθμι ἅ- (8 409). Βυΐ δὲ ὑπὸ 8810 
ἐπ 6 ΒΌΘΝ [ΟΥΒ 88 [,8(. σμνὴ-8: ΟὙΥ. οὔατα βαρχοβί (ἢ 6 ῬοΒΒ  ὉΣΠΕΥ͂ οὗ ἃ βἱ τα τ 
Υ0001] νδγϊϑίίϊοη ἮθτΟ. --- 8θ66 ΗΠΌΒΟ δῆ, 68 ἰάρ. Ὑοοδϊβγδίοσα ρΡ. 190 ἴ. 

ΟΙα [τἰϑἢ. οϑ-Ή. 

Οογδηῖο. Οοίῃ. ἀἐ-η-8 Ὁ. Ο. δ. Ο.106]. δένπη. 

ΒαΑΙίο - ΒΙασοῦῖο. 11}. υ-ὅπα-8 (ορ. 1 ὃ 666. 1 ρΡ. 526), 

Ῥγιθβ. 800. αἰ-πα-η. ΟΚΟΒΦΙ. μπᾶ (ῳφ. 1 8 84 ν. 82, 8 66θ. 8 

Ρ. ὅ21), τ ΟΝ ἰπ ΘΟΙρΟΒ οπ Τπθᾶμ8Β ὉΠπθ᾽, 88 ἱἐπο-γοφίέ ὉΠπ6- 

Ποτποά δηΐσηδὶ, υπίοογη᾿; δἰβονῃογο ἰὑ ἢ88 (6 Ἰπϑϑηΐπρ (ΘΓ, 

ΑἸ ἰ5᾽. 

κ8601- ἯΔΒ ὉΠΟΙΠΟΙ ΜΟΓ [ὉΓ ὉΠΘ᾽ ἰῃ {Π6 ρδγθηῦ ᾿ΔηρΌΔρΡΟ. 
ΤΊ ἰάθα οὐ ρί ΠΑ ΠΥ ὀοηγογοα ὈΥ 1ζ ψὰ8 ῬγοῦΔὈΙΥ ὑπαὶ οὗ Ὀοῖπρ' 
ἰοροίμοῦ ΟΥ υπῖίοὰ, ΤΏ8 ὈΘοδπηθ (ἢ 6 ΤΟΡΌΪΔΡ ΠυϊηΘΓᾺ] ἰπ Ατ- 

Τηοηΐδῃ δηὰ ατθοὶ: Αὐτηθη. "πὶ (β6ῃ. μιΐο7)} ἴον "8ηι-ὶ (1 8 ὅ60 

Ρ. 416); στ. ἕν- ᾿πβίθαδά οὗ ἥξμ", ποῖη. πι880. ἴπ [π6 ἀϊα]θοὶ οὗ 

Θοτίγη ἕν-ς Αἰξ. εἷς, ἔδιη. μία ἴον ἤσμ-ια, μῶνυξ οπο-Βοοΐοα᾽ [ὉΓΣ 

δσμεωνυξ (ΤΠ ὃ 160 ρΡρ". 419 ἢ). Οὐοπηραγο ὅτ. 8α-ἀῆέ Ὁποθ᾽ ΟΥ̓. 
ἅ-παξ Ὁποθ᾽ -ἀπλόο-ς δ ῃρ]6, Β12016᾽, [μαΐ. 8ἐηι-ρίοα, 8ἰηπ- σοΐ, 



8 168. Οαδνάϊηα]β, Αϑίγαοὶ ΝΜ οΓα 8, δὰ Οτγάϊΐηδ]8. ὅ 

ϑοηιοὶ (866 ὃ 182), 861-}6 Ἵπ ΟΠ6 ὈΠΌΓΟΚΘΙ ΒΘΑΏΌΘΠΟΘ, ΔΙ ΤΑΥ͂Θ᾽, 

οί. ϑἐηηΐξ Ὅπ06, Ομ66 ὍΡΟΝ ἃ ἐϊπηθ᾽. 
Ιβοϊαίθα ἔοστηβ, οὗἨ ἀοιθε} οτὶρίη, ἀγὸ Ηοπι. αοτί. ἰῷ 1,680. 

ΤΊΘβ8. ἔα (ὁρ. Οβιβοῦ, Μογρῆ. Τπἰ. ΓΥ͂ 186 ἴ.), ἀπὰ ὅἴδν. απ 
εν, ἰῃ6 Τοραϊαυ ποτὰ [ῸΓ Ὁπθ᾽ ἱπ ὑπαὶ ἰδηρταρθ. 

ΕἸγβϑί. [1η 84]}] ρουοάβ, ἔγοπῃ {16 ργοϑίμηϊο οψαγάβ, ογ πη 8}8 

ἴον {π|8 ΠΌΤΟΥ ὙΟΓΘ ἤοσιηθα ἔγομπι (ἢ6 γ.)}67-, ὙὮΙΟΝ 18 Β66ῃ ἴῃ 

αν. πέρᾶν πέρτ-υσι πρό οἷα. (ΕἸΟΚ, ὙΝ ὄγίογν. 18 140 47, ὉῚ πιθδπθ 

οὗ {86 βυ!ῆχοβ -ο- (Αγ. Οὕ., 814ν.), -ρο- ([{4]., αογηι., Βα](.), 

-ἰηιπιο- (Ατ1.) δπὰ -ἐβέο- (ΟΝ οϑἰ-αοσπι. δῃα Νοῦβο). 

ἔργ-μος, Ἔρ[-μο-. Τῆδ ἤὐσηοῦ Ὀοοαθ Ο.0.8]. ργεοδ, [86 

Ἰαϊίον ἰ8 βθϑὴ ἴῃ ΞΚν. ρῶγο-ἵνά-8 ρήγυ-ἵψα-8 (4180 ρόγυα-8 'δἰϊααίοά 

θοίοτθ); Ανϑδί. ρομγοῖψα- ραοῖίγψα-; τ. πρῶτο-ς ἈοΓ. πρᾶτο-ϑ 
ἴου ἤπρωξεατο-ς, Ὀδδιἀθ86 ψἘΟΝ γγ͵ὸ πανο ἔοσπηβ σι ουΐ {Π6 ὁχ- 

[ομϑίομ -ατο- (6ρ. τρέτ-ατο-ς 8 167), Πότ. πρᾶν “ογηηοτγ᾽ ἴον 
ἕπρω-ᾶ-ν, δὰ (πη (μ6 βυῆχ -10-) πρῴην ὙΘΟΘΙΗΟΪΥ [ῸΓ ἤπρω- 

-ΕἘΠξῤν. Ορ.1 8 806 ν. 242, Π ὃ 68 ρΡ. 188, 8 64 ν". 134. 

ΑΡΡΑΓΘΒΕΗ͂Υ ψ͵ὸὺ τηυϑέ ΔΒΒ01|6 ἃ ὍΤΙ ἤργο-μο- ἴο αοίι. ἡγάμ)α 
Ἰογά᾽, ΟΗ.6. 3, Ἵοτά᾽ ἡγοιισα (ΞΞ αοι. ᾿γγάμ7)δ) ᾿Ἰαάγ᾽; {μῖ15 

Ῥργο-μο- «1}}] 6 τοϊαίοά ἕο ὅγ-το- ἴῃ ἐπ Β8π|6 ὙΑΥ 88 "Ῥγο-η"ο- 

(ο ργ-᾿ο-. 

ργηο-. οἷ. γα Οἰδαχ, ἥόγηιο Α.8. ζογθια. 1118, 

»ῖγηια-8. Ὅρ. ΟἹν. γορε- ᾿'δηίθ, ρῥγαο᾽ Π 72 ρ. 168 απά 
1,Αἱ. ρναπαΐμττα, πο ΟΠ 6 ΡΤΟΌΔΟΙΥ τρις ἴῃ οχρ δίπίπρ 

88 Ὥργαι-(ε)-ἴλοτπε ᾿ΘΑΣΪγ ἰοοά᾽ (ὁρΡ. Μογρῆ. ἴπί. Υ͂ Ρ. Πἧ. 
Ἔργο-πιο- ἴδ 566} ἴῃ ΓΙΩΌΓ. ΡΓΌ Πα πὶ ̓ γοροηι Ῥτιππιπι᾿: οΡ. Οτ. 
πρόμο-ς Ἰτοιὶ τηδη, ἔγοηξ Μδστίοσ, ἰοδάοσ, ῥγίποθ Ἃοἱδ. ὕγαι- 

-αἰάγε Δαἀναποοά ἴπ αρο. -"ὖῊὸ- αἷδὸ οσδῦγε ἴῃ [Δί, »γζηεμτδ 
Ῥοὶρτι. »γίϑθμ ἵρτίπιο᾽ οὐ Ῥγπιυπι ([ 8 δ10 ῥ. 427, Π ᾷ 12 
Ρ. 168), πρῖςοῖ, |κὸ »γύέϑ- ον 8 δὰ ργι6- ἰδ, ἴα ἀοτίνοα ἔγοτς 
ἃ οομραγδᾶνο ἴοσια σοπποοίοα πὲ »γήμδ (1 ὶ 185 μ᾽. 433 (). 

-«ἰπεπο- : Β8κσ. ρμνγα-λαιιά- (ἴον [πΠ6 ἐδ ὁρ. Π ὶ 18 ν. 178), 

Αγνοβὲ. ζγα-ἔριεα- ΟΟΡοτα. ζγα-ίαπια-. Ον. Ατνοβί. “γα-ίαγα- Οτ. 

πρό-τερο-ς Ἴοττηοτ, οαΣ ΠΟΤ. 

«ἐεξίο-: ΟἩ.6. Μεγίεέ Α.5. ἥσει Ο.6ε], “γεν. ΟΡ. ΟΠ. 6. 

7μγῖγο ᾿δασίιοσ, δσαροτίοτ᾽. 



6 Οδγάϊηδβ, Αὐνθίταοὶ ΝΌΠΙθγα β, δὰ Οτάϊΐηδὶβ. 88 165,166. 

ΑἸθδῃ. ἑπραγε ᾿ἄσβθ Ὀδίοηρβ ἰὸ {88 βᾶπιθ στοοῦ 88 [686 
ΜΟΓΩΒ. 

ογ8 ἀογίνθα ἔγοτῃ οὔδμϑνῃ τοοίβ: 

5Κτ. ἀάνα-8 ἴτοπη ἀ-αἰ-ὁ ᾿θορὶπηϊηρ᾽; δηὰ Ἰαίθν δά -ηιά-8. 

Ασηθη. μα ἂἀπὰ αγα)έρηι, ἴῃ6 Ἰαιο ἔγοτῃ αὐα] “ογοπιοβὲ 8146, 

ἔγοπί, οτἱρῖη, θδρππίηρ᾽ (ορ. σεγ7-ἴπ [Ἰδέ ἔγοτῃη 67} 'ϑπά᾽, τδγ-ῖπ 
ἰρμοδβί᾽ ἴσοι τυ’ Ὀονθ᾽, ἀπὰ {Π0 11Κ6). 

ΟΟἾν. οδί- "6. ἴῃ οομπιροβιίίοη οδί-. Μοά. Ογν. ἀγηέαῦ., ΟΘ4]]. 

ΟἸπίμ- ἴθ ῬΓΟΡΟΥ ΠΒΙΏΘΒ, 800} 88 Οἰημέμερηαίι-8 (ῬΥϊπυσοηϊί 87; 
ῬΟΡΙΔΡΒ, 88 ΤΉ ΠΟΥ ΒΘΩ ΘΟΠ]Θοἴιγ68, {18 18 οΘοηποοίοα ἢ αοίῃ. 

᾿μἰπαιηἶδί- 8 ̓οχίσοιῃθ, ουἱογιηοβί᾽ Α.8. λέμάοηια Ἰαδί᾽, βίποθ [ἢ 

ἰά688 οὗἩἨ ᾿ἔγβί᾽ ἀπ Ἰαβί᾽ ἀγθ ϑαβϑιΥ ᾿πίθσομαπρθᾶ. [π [γὶ8ἢ} {Π6ΓῚΘ 
Ϊ8. ἃ [ΣΙ ΠΟΡ ἔογτη οὐηεηιαά, υϑ0α ΨΏΘΓΡΟ ἰαΡΡῸ Ὁ ΤΩ ΟΥΒ [ὉΠΟῪ ; 

ογο {πὸ (ουπιπαίϊοῃ - αὐ Ὧδβ οοΙὴ6 ἔγομι 8θοἠένι- αὐ ̓ Βουθηί' 

ἀοοδη-αα ᾿ἰϑητ᾿, ὙΠΟΓΘ ἢ ἴβ ραγί οὗ (16 βἴθῃι. 

8 1606.0. Τ πο. Το βίϑιῃ ἰ8 Ἰάμο- δάμμο- ([ 8 117 ν. 109); 

π᾿ ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΟΠ ἃΠπα ἴῃ 8016 ΟΓΟΪΠΑΤῪ ἀογγαίνοβ 6 πᾶν “4 -, 

ἃ ἴοση ὙΈ1ΟΝ Τ00818 Ἐξ γ-ἢ- ἋΠγθθ᾽ (ορ. Π 8 18 Ρ. 28) δἀμὰ Ἔμεὶ- 
ὙὉΝΟ᾽ ἷἱπ ί-κατι οἷο. (8 177). 1 πὰ ἴξ ἱπηροββι}]6 ἴο ἄρτθθ σι 
Βανι βοϊοπιαθ (ἄγ. ΕὍσβοη. ΠῚ 39), ψῸ ΘΟΠ]ΘΟΌΓΑΙΙΥ τϑβίογθβ 

τάμδι- "αἀμοῖ- ᾿αάμὴν» 88 ἴπ6 ῥγίτε ἶνο 0886 οὗ {μ]18 πυχηθγαὶ. 

ϑκτ, ἀυᾶώ ἀνά (αἀμυδύ, ἀμ04), ἴοτη. πουΐ. ἀνέ (ἀμυδ). Αὐγοβί. 

ἄνα, ἴοτα. ἀμνξ (οΡ. Βανι ποϊοπμαθ, Ἠδπᾶν. 8 92 ρὑ. 40). 

ατ. δύω (υδοὰ ἴογ Ὀοΐῃ τη880. δπα ἔδιη., ἴκὸ 1,δἱ. ἀμὸ διυὰ 

Τλ0}. ἀϊαϊοοίὶς αδ, ΟΡ. 4180 τω στηλὰ ὃ 426), δύο (ἘῸΝ τγα8 

ῬΟΙΒΔΡΒ ΟΥ̓ ΘΊΠΔΙΥ ἰπ6 πουΐοῦ, 866 ὃ 298); ϑω-δεχα ῸΓ ᾿δῥω-. 
ΤῊη9 Ποῦ. δμὰ Ταῦ Αἰἱ. δυσί 1,680. ϑύεσε ΟΥ δύεσσι ΤΉΘΒΒ. 
ϑύας 16 ΓΘ- ογτηδίθθ, ΔΡΡΑΥΘ ΠΥ οδυβοα ὉΥ δυῶν (δυοῖν); ἐπθ 

ΤΟαοη οὗ τρισέ: τριῶν τη ἰξ 866 πὶ παίῃυσαὶ ἴο οοἷῃ δυσέ 88 

ἀαίΐνο ἰο ϑυῶν. δοιοί οδῃποὶ θ6 ἀογίγοά ἴσοι άμοϊο- (ορ. 1 

Κ 180 Ρη. 1117 ἢ); ΡοΒΒΙ]Υ [Ὁ σδῖμθ ἔγοτα ἔάμοί-ἴο-, ορ. ὅΚτγ. ἀξ. 
«ἀπά ᾿ἀου]6, ὑπίοθ᾽ ἀπὰ 88 297, 811. 

1) Βοιῖου, 68 ἱπάοβογηι. ΤΉθα ἀθβ8 [Ζαῃϊοτίβ ἱστοὶ ἰδὲ 2 ὕ, 
Οαδείίης. 1876. -- ΖαηάοΥ, 0 ΥΟΟΔΡῸΪ δύο υϑὰ Ηοπιοτῖοο Ηροαϊοάθοᾳυθ 
οἱ Αἰὔοο, 1, Π, Κδηϊρθθονς 1884, 184ὅ. -- Μοτνίη ον, ὃ)΄᾽΄᾽Ὁ» ΕἸοχίου ἄογ 
Ζποίξα!, ΚῸΠ ἢ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ΙΠΙ 284 ἢ 



8 166. Οδτγαΐηα]8, Αδδίγαοὶ ΝΌπιογαΪβ, δηὰ Ογαΐηβ]β. Ἶ 

1,Αἱ. ἄμο, ἴοτα. ἄμαθ (6Ρ. 88 285, 286), 860. ἀἄνο, ἀμῦβ, ἀμᾶϑ, 

ἀαὶ. ἀμδ-διι8, αἀμᾶ-διι8. Τὰ Ὁπηδυίδη [μ86 ᾿πῆθχῖίοη 18 ρ] ΓΑ] 
{γουρπουΐ : ΠΟΠῚ. Ππι480. ΟἾ, 8606. τη880. ἔθτη. ἔα ἢ, ΠοΙη. 866. πουΐ. 

ἴανα (ορΡ. 1μαἱ. ἀμα Ὀοθιὰθ ὦμο). 

ΟΙν. ἄαμ αὖ. οἸάον ἀἄμι. δηά αἱδο ἀἐζ (8 285). ἔδοιῃ. ἀξ: 

Ο.ὔγηγ. Μιὰ. Βυϑῦ. πβδβο. ὅσοι. 

αοίῃ. ἰἐράϊ, πουΐ. ἐρα. ἴοι. ἐσῦδ: ἀεί. ἐυάμη, σθη. ἐνααα)ξ 

(8606 ὃ 311). ΤῊΘ Οδϑυιηδηΐο αἰ] θοίϑ ΒΠΟ γαγίουβ ΓΘ- ΟΥτηδίθβ 

ΒΙΉΟΙΡ ἰῃ6 08868, 88 ΟΑΗ.Ο. Ζιρξηθ, ἩΨΪΟἢ Δ. ποῖ γοῦ βα 8 8 ΤΥ 

ΟΧΡΙαἰποᾶ; [Π6 Ἰαἰοϑὲ ἀϊβουββίοῃ οὗ ἔμθ) ἰ8 ὉῪῚ ΚΙυρθ ἰῃ Ῥαυ} 

Οτυμπαγίβ 1 408. 

10}. πι886. ἀὰ ἴον ᾿αυδ, ἴοθπι. ἀοὶ ἴον "αἀνό, 806 1 ὃ 184 

Ρ. 160, 8 664. 8 Ρ». ὅ28. Ο.Ο(Β1|. ἄνα ἀδίοα, ἴδια. πουΐ. ἀρ αἀδοδ. 

Ἐαἀμῖ-. ἘΧδΙΏΡΙΘ8 οὐ {Π18 θ686 'ἴπ ΘΟΠΙροβι 0 ἀγο: ὅΚν. ἀδὶ- 

«»άα- Ὅτ. . δίνπους Τα. δἱ-ρξ8 Α.8. ἐιοὶ-δί6 'τπο-οοἰοα᾽, ΟἩ. Ὁ. 
χισὶ-οαἱέ ἵτπο- 14, [ἢ ἀουναίγοθ: "ἀμ -4φο- : ϑΚν, ἀοί-Κα- ᾿οοπβὶδύ- 
ἱῃρ οἵὁὨ πο τ. δισσό-ς διττό-ς Ὅπο-Ο14᾽ ἴον ἤδίιγχτκοςς, ΟΗ.6. 

χιροΐο ᾿ἀουδ Α.8. ἐσὲ ἔπι, Ὀταποθ᾿ (11 ἃ 86 Ρῥ. 251). [πῃ Τίδ]ϊο 
ψὸ πα αἀὑ- (88 Ψ6}1 828 Ῥώμῖ-): [,αἱ. ἀπμερίι-8 ἀμ-ρίοΣ αἀπμ-οοηΐξ 

(ορ. 8 180), ὕπιῦγ. ἀμ-ριγϑμ8 ᾿ΙΡΘαΙθα8᾽ ; [18 τγὰ8 ἃ γθ- [ΟΡ ΔΏΟΏ, 

ἀονυθοροθα ροββί]Υ σι {πΠ6 αἱὰ οὗ φναάγμ- (11 8 84 ρ. 61). 

οι δτὶς 1. Βίαθ ὮὉΥ 8:46 πῆ μὲ. δίσ, ἀμέ- 16 ἔουπα ὑποθ ἰῃ ΘΟπ- 

Ῥοβιοη, ἀμέοαξη8 δὰ ἀμέςοξη δι (Ῥα]. Εοδι.). ΤῊ]8, πὸ Ο. δὲ, ἀμὲ8 Ξε δὲβ 
(8 182), ΠΥ πᾶν Ῥγοδογυοά δὴ 1ὰρ. δάωμί- (ον. γοά. ἀμσίξ Ὀοδίάο ἀοίβ), 

ΟΥ ἰξ ΠΙΔΥ ΒΙΠΡΙΥ Ὅ0 8 πιοἀϊβοαιίοη οὗὨ δί- οηἡ ἐδ δηδίορυ οἵ ἀμο (διὰ 
οὗ ἀιρ); 1 Ἰοᾶνθ ἐπὸ τηϑίίου υηἀοοϊᾷθά. [Ι͂ῃ οἰ ΠΟ οα86 ὙΘ ΠΙΔΥῪ το͵ϑοί 
ἔπ νἱοὸν οὗ Βικαίδοιυῃ (6 ποπιίπυπι [80 ΠΟΥΠπι ΘΟμροΟδίξΐοηθ, ΝΊθθδο 1888, 

Ῥ. 35). πο ποϊάβ ἐμαὶ δὶ- ΔΥΟΒ6 ἔγουπι ἐδ ἀμί- ὙΒΙῸΝ ἰθ ῥγοβοῦνθὰ ἴῃ 

ἔΠ086 ἔτο δοιρουπάδβ. Οἡ (ἢ ΟΥΠΟΥ ᾶαπὰ. 1 δαῦτο ὙΠ] {18 ΒΟ Ο]ΔΥ ἴῃ 
τοχαγάϊηρ ἀΐ- ἴῃ Ἰδῖο δορουπᾶβ (88 αἀὐεϊσνὶδ) δ Ὀογτοσοα ἔγομῃ ἔπ αὐϑοκ 

ὃδι- (Ρ. 86). 

Αὐτηθῃ. ογζμ (Π6η. ἀαί. ον ζμ-0), οὗ υποογίαϊπ οτρίη. Βυρρθ 

(Βεϊι. σὰν οἰγιη. Εὐὶδυύΐοσυπρ ἀ6Γ 0. ὅ8Ξ;01., 41 (.) ἀογίνϑβ 

(86 πογὰ ἴτοπι ἤζω- Ξ- Ιἄρ. "ἀμδ(μ), ἢ ὁγ.- ὑγθῆχϑα οἡ {ῃ9 

ΔΙΔΙΟΡΥ͂ οὗ ἐγ ἸΠγοθ᾽; ἃ πιοϑὺ ἀδγίπηρ ϑυρροβίίοη. ΕὟ. ΜΟΥ 
που] οοηποοὶ ἰὲ τὴ ἢ ϑυδπίδη 26γ. ΟοΥρίαπ ογὲ ὕπο, 

Βοοοπά. ΕῸΓ (818 πυπηο γα] ἐπ αἰ θγοηΐ ἰδηρσιαρθθ ΒΠΟΥ 

ΘΙ ΟἸγθηὺ [ΟΥΤΉΒ. 

δ». 



8 Οδτνάϊηαϊβ, Αρβίταοϊῖ Νυμογα δ, δπὰ Ογάϊπα]β. 88 166,167. 

5Κτ, ἀοϊ ἧψα-8, Αγοδί. δίείψα- αδίμϊο αἰ ὲ-ἔψα- ΟΟΡΡΟΓ. 

ἀδποτέψα- (1 8 159 ν. 148). 

Αστηθη. δγκὸν ἀπα ογζγεογαά (ἴον ᾿Ῥονζὶγο-ογα). 

ΒοΙΔΤΚ 2. Ῥογθδρδ εγζίνγ, 1κὸ ζονῖν Ἰουγε᾽, τῶβ ἰοτιηθὰ οὐ ἐδθ 
ΒΗΔΙΟΡΎῪ οὗ εογίν Ἑπγά᾽, Ὑηθ ἐοσιαηϊπδίϊου -ογά, ἰουπὰ ἱπ ἐγζγεογάὰ δαὰ 41} 
{80 ΠΌΠΙΘΓΑΙΪΒ ὙΠΙῸΝ ([Ὁ]]ΟἿΓ. ἰ8δ ὙΘΥῪ ΟΘΟΙΏΠΙΟΝ ἴῃ ΟΥΒΟΡ ὙοΓὰβΒ ὈΘΒ᾽ 68 
ὨΌΠΙΘΓΑΪΒ: 6. ῷ. λαπαραζ-ογὰ ᾿ἀφὶ]γ᾽ ἴτομι παπαραξ “«αἰπαῦβ,, ραγαρ-ογὰ 
᾿οὐϊοβαβ᾽ ἔγοτη ραγαρ ᾿οὔαπι᾽, ογ8-ογἃ ᾿πηίοτ᾽ ἔγοπι ογϑ Ῥυπὶ", ἰσ-ογἃὦ Ὅοπι- 
Ῥϑδηίΐοῃ, σύζυγος" ἴτοτι ἵμο 'γοκο᾽. Ῥοίογαδηη (Θταμππιδέϊοα Πἱηρυδο ΑὙηθΏ. 
Ῥ. 162) δἀπὰ Βορρ (γοσαὶ. 6τ. 15 97 1.) οἵου υϑσγ ααθδέϊοηβὈ]9 οοπί οί γοΒ 
88 0 18 οτρίπ. 

ατ. δεύτερος ῬΓΟΡΘΙΥ Τ68η8 Ὑοπιουθ ἰὼ ἃ αἰβίδμοθ [ΠῸΠ} 
Βοιηθίίηρ, δ ἃ αἰβίδῃοα ἔγοπι Ὁ, οοπῖπρ ΟΡ Ὁ ἴῃ {Π|0 ΟΥ 

Ροβίοπ᾽ (ἀεύτατος 18 αδο ἴουπ4). [ἐ 18 οὐγιπο]ορίοα γ οοππηθοίθα 

ψ ἢ δεύομαι ἀπ [86 ϑαμδκτιὶ δα]. ἀ-γά- ἴᾺν οὔ, δα, δπὰ ἀϊά 

ποὺ ὈΘΙοπρ ἴο {Π6 ΠυπΘΓ8}8 τπ|}} ατοοκ μαα ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ βδραγαίθ 

Ἰδηρυδρο. [108 β᾽ Πυ ΠΥ  ἰπ βουπὰ ὙΠ δύω οοτίδί ]Υ Πα 801η6- 

ὑμπηρ ἴο ἀο σι {818 πον 086. 8.66 {86 Αὐἰΐδοῦ, Καδη Ζίβοιγ. 

ΧΧΥ 298 ἢ. 

μαι. 8οομπάμ-8, οοπηθοίοα, ΜΠ δόμον; 866 1Π ὃ 69 ρ. 161. 

ΟΟν. αὐ (Μιὰ. Ογπις. Μοά, Βγοί. οἱῇ τα 1,α. αἰέμ-8, ἀπά 
ἐαηἶδο, ΜΜ ὨΪΟῊ 18 οοηποοίοα τι ἐρλαπαά ᾿μδπρο᾽, που ρἢ ποίη; 

ἔσθ. 18 Κπόσσι οὗ ἰζβ ΟἰὙΙΩΠΟΪΟΡΎ. 
αοίῃ. α»-δαν ΟἿ. απάαγ. Τλϊῃ. αέγα-8. Ο.Ο.8]. οδέογἄ. 

Ορ. Π 8 1ὅ Ρ. 198. [τ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ΙΠΔΥ 6 διδὶγβοα οδέογὰ (6ρ. 

5 Κν. μεδλαιθ), 806 8 288. 

8 161. ΤΉγΘΟο. [ἀρ. πιᾶβο. που, Ἦγεῖ-. Τὴ6 -- νὰ8 ἃ 

Βιῆχ,, ἃ8 ἷἰβ ργουθα ὈΥ͂ ΒΌΘΝ ἔοσιηβ 88 851. ἐγ-ΐψα-8 αΥ. 1,680. 
τέρ-το-ς. - 

5Κτ. ἐγάψ-αϑ, Ἰοο. ἐγώ. Αὐυοβί. ῥγᾶψ-δ, ἰοὺ. ῥγί- ὅσα. 

Αὐτηθῃ. 676-12, ρσοῃ. ἀαί. ογί-6..) ἰπδίν. ογί-οὐ, 800 1 ὃ 268 

Ρ. 218. 

6Γ. τρεῖς αοτγίγῃ. τρέες [Ὁ ἤτρει-ες, 106. τρι-σί; Ηἱρροπᾶχ 

188 τριοῖσι, ΕΘΝ 88 βυρροϑίθα ὈΥ τριῶν (τρία). Τη6 Βοροί. 

τρέ-πεῦδα (Ὀθδἰἀ6 τρίςπους οἰ6.), ἰΑΚοη ἱπ οοπ)αποίίΐοη ὙΠ} [μδἱ. 

ἐγδεοομές, Τάϊα. ἐγδ-οσία-8. Ο.Ο 81]. ἐγο- τ). Ἑγά᾽ 1118. ἐγο-7ὰ ἜΠΓΘΘ 
ὈΥ ἐπγοθ᾽, βθϑῖηβ ἴο ροϊπέ 0 δὴ οἷα βίθπι Ἴγ-6- (Ἐ7-0-). 

᾿ς μπ» 



88 161,168, Οαγάϊπ4]8, Αδδίταοὶ ΝΌΠπιθγα]β, δὰ Οτάϊηδβ. 9 

Τ1,Αἱ. ἐγξ8, ἀδὶ. 40]. ἐγίτδμϑ, τιν. ὑγἰ ἐγ οΥ δοο. ᾿γαθ᾽ ἐνὶ ϊα 
“αἶα. 

ΟΟἾν. ἐγξ ἀαΐ. ἐγ1-ὃ. 

αοίι. ῥγεἰβ ἀαἰ. ῥγί-ι, ΟἿ. Ο. ανὶ ἀαί. αἀγί-ηι. 

111}. ἐγρῶϑ Ἰοο. ἐγ δὸς Ο,0.81]. ἐγγ)-6 ἐγί)-6 Ἰοο. ἐγπεολ. 

ΕῸΡ (86 ἔθιῃϊηϊηθ ἔθογθ 8 ἃ βρϑοῖδὶ ἔοσῃα ἴῃ ἰπ6 ραγθηΐ ᾿ 

Ἰδηρίαρο, ῬγΟΒΟυΥΘα ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Ατγδὴ πὰ Κοϊῆο, ᾿ὔΐβ8ον- ᾿Ῥ{ἴ8γ-: 

ποπι. βΞΚτ. ἐϊδγ-άβ (ἴον [ἢὯ6 ΘΑ ἴογπη οὗἩἨἁ 6 βέἔϑιηι 866 8 820) 
Αγοϑί. ἐδαγ-ὅ, ΟΟΙν. ἐθοῖν Ο(Ογιην. ἐοὶν (ορΡ. 1 ὃ ὅ76 ρΡ. 481). [{᾿ 

8. οοπ]οοίυγοα ἐμαὶ ᾿έδγ- οδτὴθ ἴγοιη Ἢὐγύ"87γ- ΌὈΥ αἰββί τα] οι, 
δηα ὑπαὶ 18 βοοοπα ραγί [18 1ἀθηίοαὶ πὶ (ῃ6 Ββθοομα ραγὶ οὗ 

κ5μ6-807- ϑἰΒίου᾽; 866 Βυρρθ, ΒοζΖζϑηῦν. Βοϊίν. ΧΙΥ͂ τ ἢ. βΚτι. 
οὐέα8γ-α 18 ἃ Β᾽1Ὶ 118 [ΤΙ δίοη (866 ἃ 168). 

ΤΗϊγά. ὙΤΠ6 1π60 - Οσοὐδηῖϊο ἰδηρυαροθ ΠαΥθ [ΟΥΠ8 ὙΠ 

-ἰο-; (8ο80 σιπουΐ {π0 -- οὗ Ἔῤγεΐ- ΙΏΔΥ 6 οοῃϑίἀοΡοά {Π6 
οἰάοϑὲ: ὅν. ἐ-ἐΐψα-β, ΟΥ. 1,680. τέρ-τος, 1ιαἱ. ἐογ-ἰω-8 ὉΤΆΌΥ. 

ἐογίμη ᾿ἰοταπι᾿, Ῥ͵Β8. ἐΐγ- 2-8 δος, ἐΐγ-ἰἰθ- (ἐγ. τὶ “(γ-). 
ΤῊΘ [0]ονίπρ μὰν Ἦἐγ-ἐ-. Αυρδί. ῥγίείψα- ΟἹῬοσό. δέ-ἐΐψα-. 

αν. Αι. οἷο. τρέ-το-ς, δηὰ [μ6 Ηοπηοῦΐο τρίττατο-ς οὁη. ἴΠ6 ΔΠΔΙΟΩΥ 

οὗ εἴνατο-ς δέκατο-ς, ΟΡ. πρῶτο-ς ἴο᾽ ἐπρωξ-νατο-ς ὃ 16 γ". ὅ 
δηα ἑβδόμ-ατο-ς ὃ 171. [,αἱ. ἐγ ταὐο-8, ἈΏ1688 (86 ἔσθ ἴοσμ οὗ 

(86 ψογὰ ὃ6 8έγήξ-ανο-8, 866 Π 8 81 ρ. 246. Μοα. ὕγῃν. ἐγψαψαά 
ἴον "ἐγ εἶδον ΟΥ ἴον "γ-ἰἶ0-) γὸ οαπποὶ [6}} ψ Ιοῃ. ὙΠ} αἰ ογθηΐ 
Β0ΠΧΘΒ: ΑὙἸΊΘΗ. 6γ1- (ἀπ ὁγγ-οΥγ ὦ ἴον ἔογί γεογά, ορ. ὃ 166 Ηθπι. 2) 
διὰ ΟἿτ, ἐγίνϑ, ἴῃ ΘΟΙΩΡΟΒΙΠῸΠ ἐγό88- (806 Π ὃ 81 ρΡ. 247). 

ΕῸΡ ἐγ-θ- ἴῃ [Γἰἰ. ἐγδοσία-8 ἴοῦ Ῥγοίία-8 δὰ ἴῃ Ο.0.81]. 

ἐγεξῖ7, 866 ἰαδὺ ῥᾶρϑ. 

ΤΉ Ιαϑἰ- παπηθά ἔοστηβ τᾶ κα ἰξ ἀουδε} τ οίμον αὐ. ῥηία)α 

ΟΗ 6. αγέξίο τὸ ἀογίνοα ἔγοιηῃ “ἐγ -ἰϊ0-,) ΟΥ̓ ἔγοιη Ἦἐγδεΐζ0- (86- 

οΟΓαΪηρ ἰο 1 ἃ 67. 8 Ρ. 57). 

8 1608. Εουτ. ΤῊ ἀρ. βύθπι τδ8ο. πϑυὶ. ᾿φοίμον- "φείμον- 
μδα 4 νδγίϑγ οὗ δϑϊδυί - ἴοσπηθ; (μἰϊ8 ψὰϑ ὈθοϑυδΒ6 ἔπθῖθ ὍΟΓΘ 

ΒΟΥΟΓΑΪ ἀϊδέϊποὶ θα κοσταάθ ἔοστηβ οὔ {π6 βθοοπὰ 80}140]6: "χ(ε)έμν- 
ϑγ)γ(ο)έϊν- "χ(ο)λέγιι- “φ(οέμγ- "η(ολέμῇζ-. Ορ. 1 ὃ 1565 Ρ. 140, ἀπά 

7. Βομμπιίαϊ, Κα π Β Ζέβοιν, ΧΧΥ͂ 48 {ἰ δηὰ 188, Ρ]ΓΑ ἃ. 191 ἢ; 
Ὑδοκογπαροὶ, Κυδπηβ Ζίβοινυ. ΧΧΥῪ 288 ἢ, ΧΧΥΠΙῚ 186; 

Δ» 



10 Οαδγάϊηδ]8, Ανϑίγδοι Νυπιθγα]β, δηὰ Οτάϊηδὶβ. 8 108. 

α. Μογον, αν. αν. 3 8716 ἢ; Οβιῃοῖ, ῬηΠ. Βυπάβοι. 1 1592, 

ΜόΗ. ΤΠπ|.ΓΥ̓ 8388; ΚΙυρο, Ῥαυ]-Βγαυπο Βοῖίν. ΥΠ| δ11 ἢ, 

Ῥαυ} 8 ατυπάν. 1 408 ἢ. 

ΤῊΘ ποηϊ. Ρ]0Υ. τη880. ἰπ (6 ΟΥ̓ΡΙηΔ] ἰδησυαρο πουἹὰ Ὀ6 

πείμογ-65: ὮοΓ. τέτορες Τωαἱ, φμαΐξέμον ὅν. οαἰνάγ-αϑ: πουΐ. 

᾿φοίμῦγ "ηοίμον-9: δ85.Κν. οαἰυάγὶ, Τιαὶ. φμαίΐέμον, οι. βαρδν, 

ὝΏΟΒ6 ὅ Ραββα ΟΥ̓ΘΡ ἰπίο ἢ 6 Τῃ880}}1η6. 

5Κτ. οαὐράγ-α8 ἀο66. οσαἰώγ-αϑ:; ἴὰ ΘΟτηροβίοῃ σαέμγ- ᾿ἰπϑιοδα 

οὗ ρῃ. Ασ. ἔοαίγμ-. Αγοβῦ. σαῤιρᾶγ-δ; σαΐμγ-α- ΟΟΟΥΤηρ ΓΟῸΓ 

{{π|68᾽ ; ἰῃ ΘΟΙΏΡΟΒΙοη σαδγμ-, 88 σαῤγω-Γαγαπα- ᾿ουγ-οογπογοα᾽, 

δηἃ οαῤιραγ-, 88 σαδισαγ'-Σαοφγα- ουγ- οοίοα᾽: (Π6 Ἰαὐίοῦ νγαϑ 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ βυρροθίοα ὈγῪ σαβιγαγ'-8α(- 40᾽ (806 88 176, 178, δηά 
[86 Αὐἴδογῦ, Μοῦρὰ. Τί. Υ 80). Εν (86 δὐϊαυΐ ἱπ {Π6 ἢγϑὲ 

ΒΥ118016 ορ. ἀνοβϑὲ. ἄ-ὐθίγψα- ὉσουσΤΪηρ [ΟΣ {{π|08 δηαὰ (Π6 
οΥΪπ8}]8 ὅτ. ἐώγεψα- ἐμγεΐψα- Αγοβὶ. ἐέγψα- ἴον ἐκίμγ- ([ 8 646 

Ρ. 491). 

Αστηθη. ὁ0γ-, ρθη. δογ-ΐ-ς, ἴτοιῃ ᾿φοίμδγ- ΟΥ̓́ Γᾳοίμγ-., 866 

Ι 8 4δδ Ρ. 88386.ἀ. ΑἾἸ8ο ζαῦ-, ἱπ ζαγ-α-βιηρ ᾿40᾽, ΡῬΥΟΡΔΌΙΪΙΥ ἔπι 

"(ᾳλ)έμ-ε) 8060 88 116, 178. 

ατ. θοῦ. τέτορες, [αἴθ Ϊοη. τέσσερες Αγοδά. τεσσερά-κοντα, 

1,680. πέσυρες οπι. πίσυρες, Αἰΐξ. τέτταρες Ηομῃῃ. τέσσαρες Βοροί. 

πέτταρες, ἀεὶ. Ἠοτη. τέτρα-σ. ΟΡ. 1 8 166 ρὑ. 147. π- ἰπ 

πέσυρες πίσυρες πέτταρες ΟδΔῈἢ ἨΔΙΟΪΥ παγο ὈΘ6ΘῚ ἰδ ΚΘ ἢ ΟΥ̓́Θ ἔΓΟΙΏ 

ἥπτρα- (τράπεζα) ἀπ ὄἔπτρυ- (τρυ-φαλδια), 5Β'ποθ ἴμθβθο πὰ 

ἀτορροὰ ἐμοῦ π- ἰῃὰ (6 ρῥγοοίμηϊς ατθοῖκ ρουϊοά. Μογθ ρῥτὸ- 

ὈΔΌΪΝ ἰδ οδθ ἔγοπι πέντε. Ὑχο ΟἾΘΥ [ὈΓΠῚΒ 8.6 τετρα- διά 

ἔπ)τρα-. ΤῈ ΓΟΥΙΠΘΡ 8 Β66ῃ ἰπ τέτρα-σι, τετρά-κις ᾿ΟῸΓ ἰἰϊπιηθδϑ᾽, 

τέτρα-το-ς (Ὀ68146 τέταρτο-ς) δηὰ ἴῃ τποϑύ οομηρουπάβ, 88 τετρά- 

«χυκλος Ἰουγ- ψῃθοἰοᾶ: {Π6 Ἰαΐίοῦ 'ὰ τρά-πεζα ἸΔΌΪΟ᾽ ἴογ "(π)τρά- 

“πεζα (Ὀθθά6 ταρ- ἰπ τάρων ΞΞΞ τεττάρων, ἃ Νοτὰ υϑϑοὰ ὈΥ ἐπ 

οΟΙΠΘ αἶα ΑἸ Ϊ8, ἀπὰ 'π ταρτημόριον -ΞΞ τεταρτημόριον, ργοβογγοά 

ὈΥ Ηροβγομῖυϑ 1). τετρα- βίῃ ἀ8 ἴ0γ ἔτεσξρα- ('γοΐμγ-) ἀπ "(π)τρα- 

1) Ἠοδγυοἰα8᾽ οχρ᾽δηαίίοη, τὸ τριτημόριον, ΒΘΘΙΩῺΒ 0 Ὀ6 οοττυρί; τοδὰ 

τὸ τεταρτημόριον. ἴζ ἴΒ ποῖ δὲ 8}1 ῬγοῦΘ]6 ἐπαὺ ἐπΐ8β ποτὰ ἢ88 ργοβογυϑὰ ἃ 
ἴοττη ταρτο- ὈΘΙοΙρίηρ ἰο Κ5Κν. ἐγίξνα-8 Ῥτυθβ. ἐΐγέϊοϑ “πἰνά", 



8 168. Οδτνάϊπδα]θ, Αὐϑιγαοὲ Νυπιοσαὶβ, δὰ Οτγάϊηδβ. 11 

ἴογ ἤσυτρα- ("ᾳίμᾳγ-), ( Βανίηρ Ὀθθη Ἰοϑὲ ἴῃ ργοθίμπιο ατθοὶς 

(16 Αὐΐπον, ατ. αν. 2 ρρ. 48, 11). τετρώ-κοντα ἴοΥ "ᾳοίμ-, 866 

88 176, 118, 841. Τυρταῖο-ς, ᾿ἴἴ Ῥοῦξ ἰΒ τἱρῃὺ ἰῃ δαάϊηρ {Π18 ἰὸ 

{6 118ὲ (οΡ. Τοιταῖο-ς), Βῃου]4 Ὀ6 ΘοΙηραγοα ψ]} ὅ5Κτν. ἑώγεψα-; 

τυρ- ἰηϑίοδα οὗ ὄπτυρ- ὁπ {Π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ τρυ-- ΝΥ ΗοπιοΡ 8 

τεσσαρά-βοιο-ς “πογίῃ ΟῸΣ ΟΧΘΠ᾿ ΘΟΙΏΊΡΑΓΟ Βποίμου ΗοΙΘΤΙΟ [ΌΓΊΩ, 

ἐεικοσά-βοιο-ς (Ὀ6846. δυωκαιεικοσί-πηχυ-ς). 

1μΑἱ. φμαίξέμον, φμαάγιν- (1π οΘοτηροθι(0η), φμααγα-σιηΐᾶ ᾿πϑιοδὰ 

οὗ “ομοίίμον, ᾿οιθάγιε-, Ἐρμοαγᾶ-, Ὀδὶηρ δβϑι πη] δῖθὰ (ο φμαγίι8 

(866 ποχύ ρᾶ956). φμαΐέμογ", ποτη. Ρ]. πι886. δη ἃ ποη]. 866. πΠουΐ. (866 

Ἰαβὲ ρ856), ἀτορρϑα [8 ᾿ῃβοχίοηβ Ὀδοδῦβο {86 [Ο]]ΟΥΠΡ ΠΌΙΏΘΓΔΪ8 

(φμήπημο οἷς.) ψΟΥΘ ποῖ ἱπβοοίθα. φσμαάγᾶ- δϑίδῃ 8 ἴον "φοίᾳμῇῃ-, 

Β66 88 170, 178. -ἀ- 888 ἰάκϑη [86 ρ΄δοο οὗ -ἐ-) ΤΙ] Πρ Ὁ8 

οὗ ἃ δβ᾽ πη αν ομδηρο οὗ {π6 Ὀγθαι μὰ ἰὸ {πὸ νοϊοθᾶ βουπᾶ ἴῃ 

σησιΐμ-8 ἴον "αθκίο-, 8ορέϊη-σομίξ εορίμᾶ-σίπία (1 ὃ 499 Ρ. 8θθ, 
ΠΙ 8 117), δ΄. ξβύομο-ς Ο.Ο 1]. 8βεάηιξ (8 1711). τμῦν. ρεέμγ- 

-ριγϑ8 “υδατυροα! θι8᾽, Ο8ο. ροίογα ᾿χυδίίυοτ᾽ (Ἐ68[.} ἀπά ρείέγο- 

«ρογί 'χυδίογ,. 
Ο.Ιν. οεἰμὲν (ἀαι. οοἰμγδ), Οὐ Ογπν. ρείσμαγ. Ο14}}. είγι- 

«οογήμο8 πὰ ροίογο-γίίι. ᾿ἴουγ- ὙΠ 66] 6 ἃ Ὑϑ]ο]ο᾽. 
Θοέμ. βαάσδν ἴον Ἐπανῦγ-()ς ᾿|κ6 ϑέδμν ᾿δίθον, οχ᾽ ἴον ᾿ϑέϊηγ (α)- 

( 8 6600.6 ρν. 516, ΠΙ 8 194), ἀαί. βασδγί-ηι, 806 ὃ 169; πάμνγ- 

«αὖσϑ ᾿Ἰαδϊϊπρ ἴουγ ἀαγθ (Πα γν- ον βαξν- ἰπϑίοαα οὗ ἤβααώνγ- 
Ὀοοδαβθ {Π6 βϑοοπὰ β80}140]0 ψαὰδ υπδοοοηΐοαῦ). ΤῈ6 ἐ-θουπὰ 

ΠΟΙ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ Οοίμῖο ἰ8 πο οαπα οἰ οΓΘ, Θχοθρί ἰπ Α.8, 

δῃαὰ Οϑπνϑά. οομμιρουσπάθ; 6. ρ. Α.8. ,νἄεν- διε ουτ-οοὐθα᾿ ῸΓ 

ρζ. ὅθσῃ. ἤῥων- (Π 8 19 γν. 86. ΟΗ.6. ον» Οϑαχ. βισαν 

Α.8. “εόιρεν Ο.1ς6]. πιαδο. ΚΘ, ΟΥΕΥ ἡθυΐ. ὥοσονῦ ζῇ μσμ Ῥοϊπέ ἴο ἃ 

ἔοσῃ ἤκωοζμογ- ἔκμοζων- Ὀοίοτο (16 στοαὶ ϑουμα- θην (αμέ- 

σεγϑοπίεδιη9) ἰῃὰ Ῥτοοίδηϊς Οοτιηδηΐο; [ὉΓ (π6 ομδηρθ οὗ -2Ζ}- 

ἴο -ῷ- 8661 8 444. ρῥ. 380. 1 δδϑϑιπιθ ἐπαᾶὶ ἰῃ ἡζμοίμογ-, -ἰῳ- 

68 ΔΒδΙ πὴ] δἰοὰ ἰο (δ ᾿π|{14] μχυϊίαταὶ (ΟΡ. ἤρορῖρε αοἴμ. ϑριῦ 

ἴοῦ ἤρεβθᾳο, 8 1609 Ρ. 14): δοῃ ᾿λμοίμγ- [Ὁ]ονοα δυϊΐ, δηᾶ 

Ὀοοδπ6 ἡζωεῖων-. Ιπ Οοἰδ6. οὐ ἐπ οἵδαὺ παπά, Μάμνγ- 618 

ἰδ στουπά, δηά πασον (ἰπείοδα οἵ "ἤ(Ζ)υῦν) 88 Ὀθθῃ δϑϑὶ πη] α θα 

ἴο Π, 



12 Οετάϊπ418, Αὐδέγαοι ΝΌΠπιογα δ, δά Ογάϊπα]β. 8 168. 

ΒΘΙΔΥΚ 1. [πᾶγ0 ἀϊδουβδοά {π|8 -ἐμ- ἴῃ Μοτρι. ὕηί Υ ὅϑ7. {88 
Ὀθθῃ αἰ ογθπὶ ὀχρ]αἰπϑα Ὁγ ΚΊυρσο ἴῃ Ῥαδὺὶ] -Βγδυηοθ Βοϊὶίτ. ΥἹΠ 517 δ΄, διὰ 
ἴη Ῥαυ} 8 αἀτυπάτγιθ8 1 408: Ὀυΐ 1 ἄἀο ποί ἔθ0] οοηγίποθα ΌΥ ἷβ8 δυβραϊησδηίδ. 

ΒΟ ΔΥΚ 2. Ἐνοη ἰὴ ὉΓ. ἀοτ. ἐπ8 ποῦ] γ͵δϑ ἀθοϊϊπϑθὰ 88 δὴ 

ἐσδίοια; 6. ᾧ. Ο.Η.6. “Ἱονέη ἰἶκο αοῖι. 3άοδγὶεηι. ΤῈΘ βαχηθ ἐ- πβοχίοη 18 

ΒΘΘῚ ἰῃ (6 Πυμιοταὶβ ὅ ἰοὸ 12, 88 ἀοίῃ. ῶὥισηι ΟἩΟ. βηῆῆη. Το οτἰ χη 

οΥΓὶ {818 ἱπβοχίοι 18 ἀουδίξυϊ; ΡΘΟΥΝ ΔΡΒ ὑπ ἐσἤοττηβ ἄγ ἰοὸ Ὀ0 ἰγαοθὰ ἴο ΠΊΟ ΓΘ 
ἐηδπη ΟΠ6 Βουτοθ. 866 οπἡ {π8 βδυδοος ἐπ Αὐἴποῦ, Νοτρῃ. ὕηῖ. Υ δ8 δ᾽ 

Τμτῃ. κοίμγὰ, δίθυῃ ζοίνιγ-7)α-, Ὀυΐ 800. ζδίμγ ἰδ. ἀθο] θα ἰῃ 

ἐπ6 88Π|60 ὙΑΥ͂ 88 {Π6 [Ὁ] ΟΡ ΠΌΠθΟΓΒ ροηἰκὲ 82082ὲ οἴο. 8146 

ΌΥ͂ 8146 σι {Π|8 ἰΒ ἔουπά ζοέσογὴ (δίθπη ζθέῦ67-7}α-)},) [86 ἀἰδίτὶ- 

ὈαΠγο --- υϑοα 88 ἃ σΔΡΪΠ8] ΠΌΠΊΘΓΑ] τ ἢ Ρ]υγαὶ δὰ θέ γ68 ---, 

ὙΠ086 ἰουπ Πδί0 ἢ) -Ογὴ ΒργΘδα (0 (ἢ 6 ΠΌΠΊΘΡ]8 ὙΠῸ. [Ὁ] οσοα 

(»οηεονὴ 8268:-ογὴὶ οἴς.). Ὑπὸ βᾶπιθ βυΐῆχ -10- ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ἐγέ-}ὶ, 

Αγοβί. ἅ-χἐμέγψα- Ὁσουγγηρ ΤΟΣ ἰϊπιθ8᾽, ΟἿ. δοιοί δισσό-ς, δῃα ἴῃ 
ΠΙΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΓ ΠΌΠΊΘΓΆ]Β (ΟΡ. 8 188). τοι ζείρον.-ὃ, -ἰο- ῬαΒ86α ΟΥ̓ΘΥ 

ἴο {Π6 ῬΓΙΌΡΟΙ ΟΔΓαΪΠ4] ΠΌΤΊΘΓΑΙ, δὰ (6 800. ᾿δέμγ δ --. 51ν. 
οαἰώγακ αν. πίσυρας (ἝοἸημηοι »τουηα-ἴοστὰ ἐφθέμν -Ώ8, ὃ 838) ν88 

ῬΓΘβουυθὰ ὈΥ ἴμ6 αἱὰ οὗ ἐγὶ8, δηα ὑπὸ {Π6 ΠΌΠΊ6ΓΆ18 ΜΒ1Οἢ 

[Ὁ] α ογθ ἀθοϊ πο ργθοίβοὶυ {κὸ ζοίμγὴ (ορ. (86 Αὐΐδογ, 

Μορρῃ. ὕπί. Υ δ5 (. 

Ο.ΟΒ[1. ὀρέψγ-Ο, ρθη. ὀοίψγ- 00. ὀρίψγν-ἢ, ἴθμι. ποῖη. 800. 

ὀοίψν-ῖ. Ὀιϑισθυΐνο ὀσέσθν-Ο. 

Ἧγ6 ἰτᾶοθ 8 οὐρίὶπαὶ ἔδθπι. οὗ ἔοίμον-, δηβυ τη ἴο Κ41867- 
ἜΒγθο᾽ (8 167 ρῥ. 8), ἱπ ὅΚν. οἀάέαϑγ-α8 Αγϑβί. οαἰαογ-ὃ (1 ὃ δὅ8 

Ρ. 416) δπὰ Μοάαιγπιν. ρραοὶγ ΟἾν. οοἰξοοῖγα οοίδεογα. ΤΉ686 

7ΒΠΗΥ (μ6 οοπ͵θοίαγο ἐμαὶ -μόῦ- ἴῃ "ροίμθ,- ΜΒ ἃ. δ Ὧχ οὗ 

Βοιηθ Κἰμά. 

Εουτγίῃ. ϑ851ρ. οαὐμγεβά-Β ἀπὰ ἐώγεψα-8 ἐμγ-ΐψα-8, Αὐγοβί. 
ἐίγγα- (866 Ρ. 9). 

ΑΥπθη. ζον -ἶγ ὄογγ-οΥὰ ἴον ἔρον" -ογὰ ἀπὰ Παγ-ονγα (ορ. ὃ 166 

Βοπι. 2 ρ. 7). 

ατ. τέταρ-το-ς Ηοῃι. τέτρα-το-ς Βοθοί. πέτρα-το-ς (π- 88 ἴῃ 

πέτταρες), βτουπά-ἴοτπι ᾿φοίμχ-ἴο-. ταρτο- ρτουηά-ἔοστη ἔἐέμ-ἰο- 
ἴῃ ταρτημοόριον. ΟΡ. ν. 10. 

1,αἱ. φμαγέιι-8 ἴῸΓ ᾿ᾳίμζ-ἰο-. (1 8. 806 Ρ. 242), ψ ΠΟ πὸ ἀουδὲ 

Ὀθοᾶπιθ ἢτγϑί ἬἩμαγ-ἴο-) ἀπὰ τ 6 φναγίο- [ὨγοΟυρΡἢ δϑϑοοίαἰίοι τ ἢ 

ο ω. 



δὲ 168.,169. Οδγάϊπα]β, Αδέγαοὶ ΝΌπιθγαϊθ, δὰ Οτάϊΐηδ]β. 18 

φιαίξέμογ. Ῥτοηθϑί. θμογία (βΒομποιάου, Π14]. 14]. 1 πο. 2117) ἰβ 80 

ἰϑοϊαίθα ἐμαὶ 1 οδῃηποῦ Ὑϑηϊοσο ὁη {π6 βίσοηρίῃ οὗὨ ἰξ ἰο δβϑυχηθ 

᾿ηίμχ-ἰο- 88. Μ6]1 88 ᾿ηίμ-ἴο- ἴον 1ἴ4]16 ; ορ. ϑίοϊζ, [,αἱ. αν. 5 ρ. 888. 

Οβ6. ἐγμέμηι ᾿αυατίαμη! ἰγαΐα8 σθη. ᾿συδγίαο᾽ (Βυρρο, ΑἸ]. 
ϑιυά. 1878 ρΡ. ὅ8 Η.) ἀγὸ ἔοσιηϑά ἴτοπι ἔφίγἄ-. 

ΟΟΙν. εοἰδγανιαά ἴοτιηθα αὔοῦ {86 ΔμΙΟΡΎ οὗ ϑ8οολήμαά 
ϑουθηίῃ ἀδομηιαὰ ᾿ἰθαίδ᾽, 

Ο.Η.6.  ον-(ο Α.8. )εόγ-ἄα Ὀδδῖά6 ΟΑἩ.Ὁ. 507, 866 Ρ. 11]. 

1118. ζοίοὶ εα-5. Ο.Ο.5]. δοίυγτ- ὁ στουπα-ἔογτη οί -ἰο-. 

8 1609ϑ.0. ΕἾνο. [Ιὰρ. ἤροθῳο. ΤὨΐβ πυπηῦθγ, δίοπρ ἰδ [86 

Πυθοῖ 6 ἰο 10, ψὰβ ἱπάθο μα Ὁ]06 ἱπ [Π6 οΟΥ̓ΡἾΏ8] ἰδηρίιδρθ, 

Δηἀ 4180 ἸπῸ 76 ΟΥ 688 ἱπ ΑΥδῃ, ΑΥἸμθηΐδη, ΟὝσοθκ, [{4]10, 

Κοϊο, δηὰ Οἰδϑγιηδηὶο ἀυγίπρ (Π6 Βἰβίοσιοαὶ ρογοα. 8 ΤΗΔῪ 

ΘΟὨ]θοίαγο ὑπαὶ Ὁ 18 ἃ ΒΌΥΪἝΙ ἔσο {πΠ6Ὸ 6 ΜὯ6η (δθ 

αἰϑυῦνο δαἀ]δούννο ποοαθα πο οα86- θῇ ἀἴηρΒ. ΕΌΓΡ Θχδηρ]6, Υοα. 

»ράβοα ἀγξῥίδι, αΥν. πέντε δακτύλων, Τ,αἴ. φμέπφμο οἱγόγιη, Αοἰῃ. 
βηιῦ λἰάϊδαη8. Βαϊ ἴὉ οαπηθ ἰο 06 ἀ60)1η6 4 Τ]ΟΓΘ ΟΥ 1688 ἔΓΘαΙΘΕΕΥ 

ἴῃ 411 {Π6 ἀἰδογθηΐ ὈΤΆΠΟΊοΒ οὗ [π40-ογιηδηὶο οχορθρί [{4]16: 
5Κν. ροη. ραβοᾶπάν", Αττηθη. ρθη. ἡησί-ο, τ. 1680. πέμπων, 

Μ|ιά.Ιν. εδῖσ ηι- δῦ ̓ χαϊπαιθ νϑοοαγαπ),, Ο.Η.Ο.. ἀαἰ. ἤπῆη (Ἰαβοοίοα 

ΟὨΪΥ ὙΠΟΓΘ ἰὑ [Ὁ] ον {π6 ϑυδδίδηςιν 6). [Ι͂ὼ 1 δηΐδ Δ10Π6 

Ῥεηκὲὴ 18 ἱπυδυ Δ Ό]Ὺ ἱπῆοοίοα ἔγοιῃ {Π 6 θδγ]οδὲ ρογὶοα δ᾽ ΜΒ] Οἢ ΜΘ 

ΚΠΗΟΥ [86 ἰδησυάαρα (ΟΡ. ἰαϑὲ ρᾶρθ). [Ι͂ἢ δ᾽ ανοπὶο [6 δα]θοξναὶ) 

ΠΌΠΊΘΓΑΙ, δοηρ ὙΠ {Πο86 ἱπημηθα αίο! Υ ΓΟ] ον πρ Ρ ἰο 10, μδά 

ἀϊοὰ ουἱ Ὀοίογο {ῃ6 Ὀδρίπηΐηρ οὗ ΟἹ τϑοογά. 

ΒΚν. ρόάβεα, Ανοβί. ραηοα. 

Ασθῃ. ἀΐπο, 866 1 ἃ 880 τ. 2θ8ὅ, ὃ 455 ρὑ. 886. 

ατ. πέντε. -π- ἴθ γορυϊαγ. (1 ὃ 4217 ρ. 812) ἰπ 1,680. πέμπων 

(866 ἀθουϑ). δηά ἴῃ πεμπιώβολο-ν, πεμπᾶάς πεμπάζω; ΜΈΏΪΒΕ [ἴῃ 

1,680. πέμπε ἴδα -π-, δπά ἴῃ πενσωβολο-ν πεζάς οἷο. {86 -τ 88 

ἄπο ἰο ἔοτπη-δδοοοίδείοῃ. [πὸ ΘΟΙρουπα8, θ681468 πένγε- (6. ῥ. 
πεντε-τάλαντο--) πὸ πὰ πεντα- (6. ρ. πεντα-κόσιοι, πεντα-πηχυ-ς), 

ΒΊΟΝ 8 ἃ το-οειδοη [0] ονίηρ ἴΠ6 τποάο] οὗ τετρα-, ἕπτα-, 

ἔνα-, ἐννεα-, δέχα-. 

Ἐεππατκ 1. πο εἴδεπεδ δἵοὸ ἰουπᾶ: πεμπά; ἴκὸ βκν. ραβοάϊ-, δὰ ἃ 

ἐξδίαια τις το φοάπθε προαπίπᾳ, δκυ. ρακί εξ Ο.106]. κέ ΟΟ.8]. »εῦ. Το 

μον. 



14 Οαγάϊηα]θ, Αὐδέγαοὶ Νυπιογαὶθ, δπὰ Οτάϊηβ]ϑ. ἃ 169. 

ἢτδὲ ἔνὸ πογάβ ἅτ ϑα-ογτιηδίθβ οἵ δεκάς δὰ ἀαξάϊ- τοβρϑοίίυοιυ ; δῃηὰ 
οοπϑίἀοτίηρ ΒΟ ΜΊΔΟΥ ἴΠ6 βυῇῆχ -αὖ.-. ψὰ8 υϑοᾶ ἴη ατθοὶς --- ὠονας, ἕνάς, 
δυάς, τριάς, τετράς, ἑξας,. ἑβδομάς (Ὁ. ἑβδομή- κοντα) ἕπτας, ὀγδούς (ΟΡ. ὀγδοή-- 

-χονταὺὴ ὄὀχτάς, ἐννεάς, τετταρακοντάς) ἑκατοντάς, χιλιάς, μυριάς --- ἰὰ ἴθ ΘΧΈΓΘΙΔΘΙΥ͂ 

ἀουθευ] ποῖον ἔπ ογ0 8 ΔΩΥ ἰτηπηοαΐδέθ Ὠἰβίοτί οὶ Θοηποχῖίομ Ὀθίνγθοθι πεμπάς 
δηὰ μαοβιοάΐ-. Ἐοτν ἴπ0 -ὅ- οὗἨ -αδ-- 800 ΠῚ ὃ 128 ῥ. 892 δπὰ Π|8 178. 

[,αἱ. φμῖπηφμα φοιάπῳμα (ἴογῦ ζ, 8606 ΤΉ ΌΓΠΘΥΒΘΙ 'π Καδη᾿ Β 

Ζίβοην. ΧΧΧ 501 Ὧ), ὕπινγ. ρυπιροῦαθ Οδο. Ραμ γΪ8, 
Θαυϊναϊοηῦ (ο ᾿φυϊη θ᾽ οὐ ᾿αὐϊπουγίαθ,, Οβο. Ῥάπιρ 1188 

'Ῥοτηροίδῃυβ᾽. Ργ.104]. κιοιοίθ, 866 1 8 886 ρΡ. 261. φιΐίμοι, 

ἷπ φμίποι-ρῖίθα οἵο., {ΠΡΟ ΡὮ δββοοϊδιοη σἱ ἢ σμαάγμ»-. 

ΟΟΙν. οδἷς, ΟΟΟγγ. ρέηιρ, Ο14]}. πεμπεδουλα 'ἱπεντάφυλλον᾽ 

(Ὀ οβοου.), 8601 8 486 Ρ. 824. ῬνΙΚ οι, ἐλιοιοίρμθ, 8661 ὃ 839 ρῥ. 269. 

οί. βρῇ ΟΑῊ 6. μη Μη Γ ((ὰ9 μ οὗ ΟΙΗ.Ο. μρ ἰθ ἀϊ8- 

ουβθοαὰ ὈΘΙΟῪ ὉΠ6ΘΥ {Π6 ον η4})}.ψ ῬΙΟΌΔΌΪΙΥ (86 βθοοπᾶ 25 18 ἴο 

06 οχρίαϊηθὰ Υ͂ βυρροβίπρ ὑμαὺ “ροοΐμε Ὀθοδηθ ἔροθῆρὲ (60. 

Ι 444 Βρπι. 1 ρΡγη. 829 () 48 Ἐῤμοίμογ- Ὀθοάμθ ἤζμοίμον- 

(ΠῚ 8 168 ν᾿. 11). Το ἐ-ἰπβοχίομ, ΠΟ. τὸ 866 ἴῃ αοἰῃ. ἤηεῆηι 

ΟΗΟ. Μηῆη, ἰΒ ἀϊδβοιβθθα 1ῃ ὃ 168 Βθιι. 2 ὑ. 12. 

ΛΔ}. ρομδὰ ἀπὰ ρομϊοογὴ, 806 ὃ 168 γ. 12. 

Τὴ 5] ανοπίο, {Π6 οαΓαΪΠ4]5 ὅ ἰο 10 1ΠΟ] 8176 ΓΘ τϑργθϑοηἑθα 

ὈγΥ (86 αὐϑίγαοι ἔοσιπδίϊοη: ῥεῦϊ ᾿θνυϑίοἹ ἃ οπμαγδοίου, {86 πυπη6 

ἤνγο᾽ (ΞΞ ὅ51Κν. ρατοκίί-ὃ Ο.166]. βην) πονογπίηρ (Π6 ρθη. ρΗ]. οὗ 
(Π6 ἐπἶπρ. ΤΏ ο]α πυπΊθγα]β ΘΓῸ πα 6011 Π80]6, ἀπα (18 ΤΑΥ͂ 
ἤδγο δὰ βοιῃηοίῃὶπρ ἰο ἀο πίΐ {Π6ῚΡ Ὀθὶπρ ἀγορροά. 

ΒΟΙΔΥΚ 2. Βο ἱἰξ οὐθογυθα ἰπ ραβϑίπρ ἐμδὲ (πὸ ΑἸ δηΐδη πυπιογα]8 ὅ 
ἰο 10 δγθ Ὀαβϑὰ Ὁροὴ ἴδ 680 8816 ἐϊ-δϑδβίγαοίβ: ρ68ὲ 'ᾶυο᾽, δαδέε «εἶχ᾽, δέαξε 
βουθη", ἑείε “οἰ, πεπᾶς ᾿πἰπο᾽, δέείε δέείε “Ἔδη', 866 Θ. Μογον, ΑἸΌδπΘΒ. 
ϑιυὰ. Π 50 {΄ 

ΕἸ. [Ιἀρ. ἤρρᾳ-ῖο- (ὙΠΟ. οδὰ 06 το πὴ ΟΟΥΔΙ ΠΕ Υ 

ἴῃ Οοττηβηῖο, δὰ ΠΟΘ 686); δηὰ ροῦθαρθ “ροιθᾳ-ίο- ἴοο ἴ8 

Ῥγοϑίδηϊο (ορ. “}6)949). 
Βκτ. ραβοαηιά-8 ([Ὁ]οτῖπρ ϑαρίαπιά-8 οἴ.) δπὰ ραβοα-ἐἢα-8 

(ορ. ΟΟἿν. οδίοθα). Αγυοϑβί. ρμαῆα- (ἴοῦ -ἄ-, ορ. μασᾶα- 1 ὃ 475 

Ῥ. 851), δοοογάϊηρ ἴο σου ΕἾΘ προν (Κη 8 Ζίβοιν. ΧΧΎΠ 194), 

ΟΟΙΏ68Β ἔτοιη Ῥρηῳφηίο-; Ὀυΐ ΨἘΥ Βμου]ὰ 1 μᾶγθ “τ' ἃἀπὰ ποῖ αϑ 

ΤῊΘ Μ τοι παβ ὺ8 οὗ ΟΥ. πυγμή 1μαἱ. ρᾶσημ-8β. Ἐοβιάθθ ρησᾶα- 
γὸ ἢπὰ {Π6 ἔαγΓΠ ΠΟΥ όσα Αυοϑβί. ραοίαιονιθ-ηι ἀ60. Ὃπ6- ΗΠ. 



88 169.,1710. Οδτγάϊηα!8, ΑὈβίγαος Ναυπιθγαῖβ. δηὰ Οτάϊΐηα] 8. νὸ 

Ατηθῃ. ἀέμρφ-ογεογα. 
Βοπιανῖὶς 8. ΕὉΓΣ -ογά, 8660 ὃ 166 θπηι. 2 ν. 8. ΤΊ -6,- ὙἘ16}} ργϑοθάθβ 

«ογα ἴῃ 8 δηὰ {π9 βυσοθθα  ρ ΠυΠΙΘΓΔ]8 18 8ὲ}}} πποχρ αϊπϑα, 

ατ. πέμποτο-ς, Οοτίγη. πέντοςς ([ ὃ 421α γ. 812). 

1,Αἰ. φιζηέι-8 Ομτηοίδι-8, Οδο. Ῥύ π 118 ]ομπτιες ᾿Θυϊπούϊαϑ᾽, 
ΤῊΘ ρῥτουπά-ΌΥπὶ ΠΠΔΥ 6 ΟἰὐμοΡ ἤροθηίο- οὐ ἔρθφῃηίο-. ἘΒατ- 
[ποϊοθδο (Κυμη 8 Ζίβοιν. ΧΧΙΧ δ08) οοπ͵]θοίαγοβ ὑμαὺ [1,Αἱ. 

φμῖπί- Οδβο. ροπί- ὝΘΓΘ {Π6 ΤΘΡΌΪΔΡ ἔοσιηβ, Ὑ816 ἰμ6 ΟΔΓαΪΠ8]8 

ἍΟΓΘ ΓΘΒΡΟΠΒΙ0]6 [ῸΣ -ο- ἴῃ σμίηοί- ἀπ -ρ- ἷἱπ ροηιρί-. 

ΟΟΙν. οδὶοοα ΟΟ(Ογιῃν. ρὶπιρῆσί, 8606 Π ὃ 81] γ. 247. 

Θοίμ. βηια 'ὰ βηιζα-ἰαἰμβπάα ᾿Αἰλοοαι, ΟΑΗ.α. βρη ο 

βίο. Α ἴοτια οχία- --Ξ ἢρμφᾳίο- ταδὶ Ὀ6 ἀβϑιτηθα ἔῸΓ ΡΓ. Οἴϑστη. 

ἰο Θχρίαῖὶη Μοά Η.α. ὅ'.δᾳὉ. μμολδξ ᾿15᾽ μὲ 8, ΟἿ. 

δ ίο μη ῇ, ΜοΔΗ͂.α. ΒΒ πΠ6-ΕὙΔΒΚ. μι ζδη ἐμξοιο οἷο; 866 

Καυΐδπδηπη, Ῥαϑυ]- Βγαυποβ Βοϊίν. ΧΙ 612. Οομραρο ἰοο Ο.Η.6. 

78ε (ρν. αϑστη. ᾿μοχϑίδ- 2) Ο.0.5]. ροϑιἴ δε οοππθοα ρτουπά- 
ἴοστη Ἐρφηϑίϊ-8, Π 8 101 Ρ. 800 ἢ. 

Τα. ροβέὲία-8. Ο.Ο.Β]. ρεοἰδά τὰὰῦ βίαπα ἴον ἤροιθῃ-ἴο- ΟΥ 

Ἐρμο-ίο-. 

8 110. ΞΒ΄᾽΄χ. ΤΏχΘΘ [ΌΓΙῚΒ ΙΠΔΥῪ 6 τοϑίοσθα ὙΠ ΙΠΟΤΘ ΟΥ 

1088 ῬγουὈ ΠΥ. ταμίαι, Οτθοῖκ, δπὰ Κοϊθίο ροϊπὶ ἰο "ϑμοῖϑ; 
Αὐπηθηΐδη απ Βαϊίο ἰο Ἐμοῖδ; ϑαμβιεγίς, Τ,δἰη, ΘΟ ογπιδηΐο, ΒΑ]Π16, 
Δα ΑἸΡαπΐαπ ἰο "86ζ8 (ΑἸΙῦδη. φαδί6, 8686 α. Μεγονρ, ΑἸθδη. 
ϑιυά, Π δθ 4). "ομοῖδ διὰ "μοῖβ που]Ἱὰ Β6 ρδγ81161 ἔοσπιβ 11Κθ 

γ΄ εμοἰφ- διὰ τοὶφ- ᾿ἀταν᾽ (ατ. ἕλχω 1,αἴ. διἰοι-8.: ΙΔ}. οοἰδὼ) 

Δ ΟΥΠΟΡ ραῖτβ οὗ {6 βαηθ [μα ; 866 1 ἃ ὅ89. ὃ ρΡρ᾽. 445 ἴ. 

Ἔρμοκθ ἀπ δόῖβ, ἀραῖπ, Τ6 08] 80} ΡΑΙΤΒ 88 ὅ8μ6- (ὅθ Κι. 80ά- 
δ᾽ οἰο.) ἀπά ὅ86- (Αγοβί. ἀξ ᾿σὶ, 1ιαἱ. 88,ο Αοἰῃ. 8ὲ-1), ἐθΉ6807- 

(5Κν. ϑυάθαγ- ᾿δἰϑίοι᾽ οἱθ.) δηὰ ἤβεβογ- (Ἰ{}. 8οεὦ Ο.0.81]. 968ίγα) 
ΔΑ 80 ἴσῃ; 8601 8 170 ρ. 180, ὃ 184 Ρ. 100 (ἀπά 866 ΠΡ. 441 

[οοϊποίο 2), ὃ 1817 ῥ. 162. 

Βοίμ ἴῃ {86 ρῥγϑ ἰϑίοσϊο ραγθηΐ ἰδπριαρθ, δηά ἴῃ ἐπ|6 βίους 

Ροτίοά οὗ Ασγϑῃ, Αγπιθπΐδη, αθοὶς, [ἰ8]16, 6116 δἀῃα ὐθυπηδηῖο, 

{Π|8 σογὰ στὰ ἰμ 60} 1 Π40]6. ΕΌΣ ϑχϑρὶο: Αυρδί, χὄυαξ 8αἰαϊδ 
ὙΠῸ 8ὶχ μυπάτοα', ατ. ἐξ ἡμέρᾶς, 1,αὐ. 865 ηιδηδίδιι8, Οοὐμ. αν 
ἀασαη8 8αΓ}.8 ᾿ΑΙ͂ΟΥ 8ἷὶχ ἀδγβ. Βαΐ ὁ τὰ βοιπμοίϊηθθ ἱηβθϑοίθα, 



16 Οατάϊμα]8, Αὐβέγαοὶ ΝΌΣΗοτα 8, πὰ Οτάΐπα]β. 8 110. 

88 5ϑ'Κν. δαφδῥίξ, Αὐταθη. ρθη. υδρ-ἶ-ς, ατ. ἕξασι οὐ ξξάσι (ἴῃ 8ῃ 

ἴη8ον. οὗ [Π6 ΤΟΣ ΟΘὨἴΌΣΥ Α. ἢ.., Ο.1.6. πο. 8128. 217 τοῖς ἕξασι 

βασιλείσκοις) 116 τέτρασι, ΜΊΔΟΥ. ρθη. 86 πι-δῦ '8ὸχ υὙδοοαγαην, 

ΟἪΗ.Ο. ἀαί. 8ε}ι8ὲη,. (ΟΠ]Υ υϑοὰ ψπμθη {16 βαδὺ. ργθοθάθθ). ΤῈΘ 

Ταὔπ ποτά, 861, 188 ΠΕΥΘΡ ἀ60]1η64; {86 Γ Πυδηΐαη, 82 θδσὲ, ΔΙ ΤΑ ΥΒ. 
ΒΚν. ῥάδ, (ῥάξ, 8606 1 8 401 Βαηι. 2 ρΡ. 2917); ορ. ἔόδφαξδα 16᾽ 

ἴον Ῥδαξάᾷαξα, κα οὔβῥμηι ἴον Ῥοαζᾷ)νι-ηι (Ἰ 8 404. 2 ρρη. 298 [), 

δια ξαῤῥῥιά-8 ᾿Β:χίῃ, Αὐγαοβί. χσόραδ, 4180 χϑίυα-, πΈοΙ Ἰαιίον 18 

ΓΟΡΆΓαΘα 88 βίαπαϊηρ ἴον ἔωυδία-. ΑΡΡΑγθμΪΥ 1ἐ Βῃου]α θ6 αβϑυπιοαᾶ 

ἰμαὶ ἐβθγθ ὙΟΓΘ {0 ἔΌΓΙῚΒ ἴῃ ῥτοϑίμηϊο Αὐγδῃ, ᾿ϑμα δῃα "βαξ, 

ΨΉΟἢ Ὀοοάπιθ ἐδμαξ 8η4 δαξ ὈΥ δβϑι τ ]]αύϊοη οὐ ἐῃθ 5018 π| 

ΤΊθθ6 που]Ἱὰ Ὀθοοιηθ αὐΐθ ΤΘΡΊΪΑΥΪΥ Ατυοϑί. όναξ (800 Βαγίβο- 

Ἰοιηδο, Αγ. Εογβοῦ. 1Π20) δπὰ ὅ5Κγν. ξάξ Τοβρθοί νου. 

Ασπθθῃ. δὲς ἀου 1688 στοργθβθηίβ ἐμθῖθ; 866 1 ὃ ὅθ0 Ηθῃι. 

Ρ. 417, ὃ ὅ89. ὃ ν». 446. 

τ. «ἐξ ἕξ ἴον ἔβμοῖβ. Ἐν ἕκ ποδῶν, ἕγ ϑαχτύλων, ἔκ-πλεϑρο-ς 

ξἔχ-μηνο-ς οἷο. 860 (Π6 Αὐἰπο δ αν. ατ.2 Ρ. 71. ἐἑξα- ἴῃ ἑξα-κόσιοι 

δπα οἴ ̓ ΘΟΙΠΡΟΌΠ 8 [Ὸ]]ονγ8 ὑπ 6 {Υγ06 οὗ τετρα- ἕπτα- οἷο. 
Τ1,αἱ. 86α. 

ΟΟἾν. 86 (6ρ. ηεδγ- 6867 ᾿τλαθτιβ βουϊγαῖα8.) Μοά. Ογιηγ. ολεροοῖ 

ἴον "ϑμοῖδθ, 8661 ἃ 175 ρ. 184, 8 ὅ17 ρ. 817, 8 δ16 Ρ. 482, 
8 661.10 ρ.510. Τὴὸ βϑοοῃμὰ 8 88 θ66ῃ Ῥγθβοσυθα ἰῃ {86 [σἼ8} 

868-α ΙΧ πα 8688-6(ἱ ᾿ἰχΟμ.. 
αομ. 8αέλα ΟΘ΄. 8.8, στουπᾶ-ἴογτη ᾿ϑοῖθ. Οὗ. Ρ. 18 

ἱοοίποίθ 1. 

ΤΆ}. 82685-ὶ (ορ. ἀοίμγεὶ 8 108 Ρ. 12) ἀουθύϊοββ τ ρ  θθ 8 

᾿βοδσὲ, 88 32082 7 -8 ΤΘΡΓΟΒΟηΐΒ ᾿8έ82)7γα-8 ([ ὃ δ81. 2 ρὑ. 442). 

Ῥγυθ8. ἐρεϑοἠέ-8 μιϑολέ-8 ᾿δἰχίῃ᾽; ῬΥΤΟΘΔΌΪ τψο Πᾶγθ ἃ Ὀοιτονθα 

ψοτὰ ἴῃ 110}. ὥθϑηέ8 Ὀοβί46 βσδβφίοβ 9]. Ὁ] ἀθ6α᾽, Β᾽αγοηΐο μ88 
{86 δρεβίγαοί, ἐοϑίξ : ορ. ὅΚν. ῥαξῥῥεξ (ἡτοὺρ οὗ δἷχ ἰθηβ, εἰσ γ)) 
Ο.166]. 88. ὀοβίξ Ὀτίηρα 18 ἴο ᾿ολοϑίχζ αἱ ῃ6 ἔγϑί βίϑρ Ὀ8οκ- 

ΑΓΒ, ἀπα ἰΒ ἀοα ύ]688 οπ6 οὗ (Π6 ἱπβίϑῃοοθβα οἵ οἦ- ΞξΞ 8- (866 

Ι δὅ88 Βεπι. 8 Ρ. 444); (818 οἴδηρ 888 ποῖ γοὺ Ὀθ6η β88ἐ18- 
[λοίο Υ οχρὶαϊποά. 

Βιχίῃ, Τη6 ραγθηὺ ᾿ἰδηρυᾶρο ΏΔΥ ἤᾶγο δὲ {0 σπορὰ 

πομοῖ-ἰο-8. (ὅ86-, "μ6-} : ορ. 5Κτ. ξαῤῥλά-8. Αγοβὲ. χῤέσα- (866 δθογ6), 
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ατ. ἕχκτεο-ςς, Ὁ... 8οδέο Ο.106]. 8246 εξ, ΤΑΊ 8: δοζία-8 ῬΥ ΒΒ. 

ιοιιϑοἢ-8 Ο.Ο.3]. δοδίῶθ. Απαὰ {π6 -8- οὗ [μαΓ. 8οχέμ-8 την. 

ϑαϑύθῃηξδϑίαυα ϑοχίβη δια ΟΒο. Σεστες ᾿ϑοχίίβ,, Οοίῃ. 

ϑαἰπδία ΟΕ. 9 βίο (Ὀθβ14 6 9θ..20) ἸΔΥ πᾶγθ οοπιθ ἔγομῃ ἢ 
οαγαΐπα]. Βυΐ ἰδ 18 υποογίαϊπ ὙΒΘΙΒΘΡ ΟΥ ποί ργ. ἄρ. "διροζίο-8 
ὅτον ουἱ οὗ ἥ -ἰοσϑ ὌΥ ἃ ῬΟΓΘΙΥ ῥΒοποίϊς οἴδηρθο. ἯἯΠΟ 

ΟΠ} ἰ6}} ψ ΒοΙμου {Π6 -8 οὗ Ἐϑμοῖβ γα ποὶ 8η ἱπβοχίομπαὶ βυ ῆχ 9 

1 8ο, ἴὖ πουἹὰ ποὺ αὐ ἢγβί δ6 ἴουπά ἴῃ {π6 οΟΥαΪΠΑ] ΒΗΥ͂ 

ΙΏΟΓΘ (μδῃ (Β84Υ) {πὸ -6 οὗ δῬρόθηθό Ὥνθ᾽ ἵἴπ ᾿ρθιθηίο-8. ΟἸ. 
Ι 8 ὅ89 Βαη. 2 γΡ. 446. 

ΑΥΤΘΏ. ὕ60-67-Ογά. 

Ο.Ἶν. δο88.6 Μοα. Ογμν. οπισθοἠθα. ΑΒ ἴο {86 Βυρροβοα οὔἱρὶπ 

ΟΥ̓ {18 γϑ- ουσηαίοη 866 Ζιητηου, Καἢη 8 Ζίβοην. ΧΧΧ 214. 

8 171. ϑδυϑη. κυ. 1Δρ. "βορίήε; [86 δοοδηξιδίίοη 18 ἰηἴοστοα 

ἔγοπι 5Κτ. βαρίά, ατ. ἑπτά ἀηὰ ΑἸθδπ. δέα-ἰε (α. Μογον, ΑἸΌδη. 

διιά. Π 65). Αποίβον ἔοστη οὗ {Π6 βϑιη6 βίϑιη, ᾿βορίοηι-, 'ἰβ Ῥου ΒΔ 08 

ἴο ὃὉ6 ἰηΐοιτοα ἔγσγοιῃ ΟἿ. ἑβδομήκοντα ξβδομάς ἑβδομάχις Ο.Ἶν. δθοἢέ- 

πόσα (ορ. ᾿-ἀδοηι-ἶ- Ὀοθᾶθ "-αζηι-ἴ- 8 164 ρΡρ. 2 ἢ), 866 8 178. 
ΤΠ ψογὰ γὰ8 Οὐ ρΊ ΠΑ ΠΥ ἰπαἀ 60] 80]6 : ΘΧΔΙΠΡ]08 ἅτ Υϑα, 

βαρίά εἰπαϊεδιι ΐπ βορίθηη Βυτηϊπῖδυθ᾽ Ανοϑϑί. μαρία 8αἰαϊδ π 

Βούϑῃ δυπαγοά᾽, Οοἰῃ. 8διη πἰάϊδαη8β: διὰ ΟΥ. ἑπτα, 1,αὐ. 80}ρέ6}1, 

Ο.1ν. 800 π- ὝΘΥΘ ὭΘΥΘΡ ἀθοϊ ποθ. Ἰπβοοίθα [ΟΥΙΏΒ 8176: 5ΚΥ. 

ἀεί. 80]. δαρέώ-δῆψαϑ, Αττηθη. ροη. ουξαη-ς, ΟΑἩ. Ε΄. δἰδίπ-η, (ΟΠ]Υ 

8064 ποθ ἐπ βαδβί. ργθοθᾶθθ). [π 110}. ΟὨΪΥ ἰμ6 σογα ἴ8 

αἰναγδ ᾿ἰηβοοίοα, 8θρἐψηὶ. 

5Κν. 8ϑαρίά, Ἰαΐον βάρία, Αγοβί. λαρία; Δ ΤῊΔΥ ΟΟΠ]ΘΟΌΓΘ 

{π8ὺ ἐμ 5Κτ. πογὰ νγὰβϑ οὐ β΄ π8}}}γ "δαρίάνι, Ὀυὲ [ΟΠ ἐμ θα 
οὗ μάνα ἀπὰ ἀάξδα; 8661 8 220 ρ. 198, 8 280 ν. 196. 

Αγθῃ. ουῶι, 860 1 ἃ 880 ρ. 26, 8 5660 Ρ. 416. Τῇ ἢπ4] 

-π τουδὲ 6 οχρ δι ποᾶ ἱπ {Π6 βᾶτηθ ὙΑΥ͂ 88 ἰμαΐ οὗ ἐαϑη (δ 114). 
ατ. ἔπτα, ψ πο 16 ΤΥ ΘΟΠ]ΘοἴαΓΘ 80] μᾶνθ ὈΘΘη ὄἑπτάν, 

δυΐ ἰοοὶς ἰζ8 ργθϑθῃΐ Βῆ8}ρ6 ὉΠΑ͂ΘΡ {μ6 ἰπῆπιθποδ οὗ ἐννέα ἀπά δέκα; 

806 1 ὃ 220 ρΡ. 198, 8 23ὅ ρΡ. 198. 
Τιαἱ. 8ορίθηι. πὶ ΘΟΙΩΡΟΒΙοπ γ πα Ὀοθίάθ 80ρέθηι-ὀ {ῃ6 

ΓΘ-ἰοστηδίοη 8ορέμ- 86ρίϊ-, {|κὸ οοίμ- οοἶϊ-. 

Ο.Ἶν. βοοἠξ η- Μιὰ Ογτηγ. δολίἤ: 860 1 ὃ 889 ρΡ. 269. 
Βτυξπηιδηη, ΕἸοταθηία. ΠΙ. 2 



18 Οατάϊΐπα]8, Αὐδέγαοὶ Ναπιογαθ, δπὰ Ογάϊηδὶ 8. 8. 17|. 

αοίῃ. ΟΙῊ.Ο. 8ἰδμηη. ΕΣ ἰμ6 τοϊθῃοη οὗ - (οη (86 

ΘΗΔΙΟΡΎ οὗἨ {86 ογάϊμα] οι. Ῥδύδημάα Ο.Η.(Ὁ. βἐὀμηίο, ὑ}1688 
Ἰπάρρα 1 οδτηθ ἔγοιῃ δὴ οἱ δ᾽ ἴογηι ᾿ϑίδιη-ἷ), 8606 (Π6 ΑὐΓΠΟΓ, 

Μοότρμ. ὕπ|. Ὑ ὅδ). ΑΒ. ἴο ἐμ6 Ἰοβ8 οὗ -- ---- δ ϑΒΒΌΠΙΘ 

Φϑορίην ἰο 86 {86 Ιαρ΄. στουπαᾶ-ἔοτη --- 6 πιιδί οογίδ  Π]Υ ποῖ 

'σῆοτο Α800}1}8 ΓΠΘΟΥΎῪ (μαΐ ἴΠ6 Ῥαγθηΐ ἰδηριδρο ροΟβθοββθα {πὸ 

ἔοσιηβ, ομα ὙΠ ἢ -ἰ- (᾿ϑορίηι), δια ομο πιπουΐ (ορ. 51κν. αὐξέδ- 

οἰρείγ᾽ δοβίάθ [ἀρ. "οζέσμ) ὙΒΐοῆ τὰθ Κορὲ ἰπ Ογιηδηΐο (866 
Ἀ800}18 Καὶ. Βίπα. 101). Βαΐ 10 18. ΙΠ0Γ6 πδίαιγα] ἴο αϑϑατηθ ἐμαΐ 

ποτ ὙΟΓΘ {000 ὈΓΙῚ8 ἴῃ ρῥγοοίμηϊο ἰθγιηδηΐο, ἔβερίηιό- ᾿δουθηίῃ' 
ΜΘ Ὀθοῦπιθ "ϑορηιό- πὰ (θη ἔϑοδηιό-, πα ᾿βορίηι, “Ὡϊοῦ 

Ὀυθοδιηθ ᾿ϑοζέιενι ({Π18 ΒΘ πὶβ (0 86 {π6 ἴοστη γοργθβοηϊθα ἴῃ {ἢ 

84110 [Ὁ ΟΥ̓ ϑ80}έμ,) τ 8074) 8)η4 ψὰ8β ὑπθηῃ δββι ]α θα ἰὸ 

Ἐϑοδηιό- ἀπαὰ θθοᾶπι ᾿βοῦμηι; ορ. Ῥγιι88. ϑθρηϊα- 8 ὈοΒ 46 βϑορέπια-8 

᾿Βϑυθῃΐῃ ἃπα ρῥγ. Βα]ο- ὅ]αν. Ῥοδηνο- οι ρα Π᾽ ἴον Ῥοῤέριο- (8. 112). 
ϑίουοτθ (Ῥα}-Βγαῦυπ 8 Βοιίσ. Υ 119) δῃηᾶὰ Οβιβοε (Μόγρῃ. Τ]πί. 

111 1) {πῖηκ ὑμαὺ 86 ηι-ἴοση ᾿βϑορίηι οου]ὰ θθοοηθ ἤβϑορηῆι ἴῃ 

Ρτ. ὅσα. Ὁ ἃ αἰγθοῖ ρβομηθίϊο ομδηρθ; ΟΡ. αἷδο Νόγθθη, [0Ὁ- 

δου ΆΠΒΚ [06]. Ρ. 108. 

10}. 8ορέψη-ὶ, Κὸ αἀθοψητὶ ᾿πϊηθ᾽ ἰπ 18 Θηαηρ, ΘΠ 4 58. 1η}18ᾺΓ 

ἴο αϑφίδη-ὶ ᾿οἰραῦ, [ΙΓ ἸηδῪ Ὀ6 οοπ]θοξαγοα ὑμαύ [Π 686 ἔπ γ6 6 ὈΓΠῚΒ 

9566 ἥοσο ᾿βορίϊη(οὶ) Ἐαουϊπ(οἢ) --α ορ. ἴπΠ6 ογάϊπα}]8 80ρέϊῇ-ἴα-8 

ἀουϊῆ-ἰα-8 ---- ἀιαὰ ἔαβεί(ν-}), ἀπ α ὑπαὶ {Ποῦ ργοϑθηΐ Βῆδρ6 18 ἀτ6 

ἴο πηαΐι8] ΔΒ81 1] αὐοη. Τη6 Ἰοηρ ὦ οαιϑοὰ ὑπ ἸθηριΠο Ηρ 

οὗ ἡ ἴο ψ; Β᾽Π| ΠΑ Υ]Ὺ {Π6 Ἰοηρ γον 6] οὗ ἐγῴζκα οἷο. οαιβθα ἐπ 

Ἰομρίμοηΐηρ οὗἩ (Π6 ἀηΐθροπα  ἰη σδη ἑκα (ρ. 28), δὰ ἐμαὶ οὗ 
Ιἀρ. Ἦγῖ- οαυβοά (ῃ6 Ἰοπρίποηΐηρ ἴῃ ἔφοίμγ- Ἐροθηδ- (δ 118); 

ΤΠΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΙ ΘΧΘΠΊΡ]6Β πηϊρηῦ 6 ἰουπα. ἔβορίϊη-ὶ 8ορἐϊ-ἰα-8. ἰῃ- 

βίϑδα οὗ ἔβϑορίἑη-ὶ ἔδορίϊῆι-α-8 οὐὟὐο {ποὶν η ἰο Ἑαοοὶϊπ-ὶ ᾿ἀουϊῇ -ἔα-8. 

Ο.Ο.81]. εοαηιΐ, ἂῃ δὐβίταοι ποὰπ, Ὀοβὶάθ 86 ᾿βθυθηίῃ", γγ 88 

ΒΒΔΡΘΑ ὁπ (886 ἈΠΑΙΟΡΎ οὗὨ δοϑέδ : ξοδέϊί οἴο. (1 ὃ 97 νΡ. 290). ΤῊΘ 

1) {᾿ξ ἴθ δϑϑυπιοὰ ἐμαὶ ἔπθγθ Μ6γ6 Ῥγοϑίμηϊο ἔογπιβ, "δίδεη -ἰ δηέμηοὶ 
πρῆμητί, δἀ-ογηαῖοβ οὗ "ηι7) τα ἄρ, “ροᾳο, ἰὲ ἴο! ον ἐμὲ Ο.Ἡ.Ο. 8ελ8, 
ὙΠΊΟΝ Βῃουϊὰ ἤᾶνγο Ὀθοη δίῪδ, πιυϑὺ Ὁ6 τοραγάθά 88 πιοάϑ]ϑὰ ὕρο [δ6 

ΘΗΔΊΟΩΥ οὗὨ δελϑδίο βομίο. Ἐοτ οἡ (818 δϑβυπιροη ἴΠ0Γ0 τπηυδί ἤᾶΥθ Ὀθθη ἃ 
ΡῬΓ. αοτπι. "86χϑ-ὶ, ὙὮΙΟῊ πουἹὰ ἰπθη πάνθ Ὀθοοπιθ ἔδϑίχδί. 



88.111.,112. Οδτάϊπ14, Αὐοίγαοὶ Ναπιθγαΐβ, δὰ Ογάϊηδ]β. 19 

ΡΓ. [ἀρ. αὐδίσαδοιῦ πουἹὰ ἀουθί]68βΒ 06 "βορέην δ -8. : 5Κτν. βαρίαϊ - 

(ϑουθῃίγ), Ο.166]. 9)αμηά. 

ϑονυθηίη. [ἄρ΄ "ϑορέηιό- (ροῦμαρδ "δοράηινό- "8θδαηιό- ΤΑῚ ὉΘ 

ἰπέογσγοά ἔτγοιηῃ τ. ἕβδομο-ς Ο.Ὁ.3]. δραηϊά; 806 1 ὃ 469 ρΡ. 845) 

ἀπά "βορίηινιό-ς. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ᾿βορίην-ἰό- ἸΩΔῪ 8180 ὍΘ τοραγθα ἃ8 

Ργοθίβηϊο. 

5Κν. ϑαρίαηιά-8. ΑἾ8ο 8αρίάξια-8 Αγοβί. παρίαβα-. 

Ασηθη. ουδι,»6γ-ογά. 

ατ. ξἕβδομο-ς Εἰρ᾿άδυν. ἑβδεμαῖο-ς, ορ. ἑβδομήκοντα ΗρΓΔΟΙ. 

ὍοΙρ". ἑβδεμήκοντα ; Ηομι. ἑβδόμ-ατο-ς {|| πρῶτο-ς {᾿πρωξ-ατο-ς) 

δα τρίτεατο-ς, 806 8 167] Ρ. 9.0ἁ. ὙΤμῸ Πἰβίοσυ οὗ ἕβδομο- [18 

ΟΡβουσθ. ὙΠΘΓΘ β6θῖὶ 0 Πᾶῦθ ὁπ06 Ὀθ6η {ὍπὖὺῸ Ρ878116] [ΌΓΙΉΒ, 

"εβόμο- τ-Ξ Ο.0.8]. 8θάπιο- δα Ῥέπταμο- -Ξ-Ξ- ὅν, βαρμέαηιά-; ΤΆΟΤΘ 

6 Οϑηπού Β4Υ ὙΠ οογίαϊπίγ. Οὐ. ὃ 118 ἴον ἑβδομήκοντα, ἀπά 

Γ86 Αὐυΐμον, Μοῖρῃ. πὶ. Υ 86 ἢ 

αἱ. 8θρέϊηιι4-8. 

ΟΟἾν. δοομιαά Μιὰ, Ογιν. 8ο δμοί ἴον ᾿βορίημηνθί0-8, 5866 

Π 8 12 ν. 168. 

Ο.Η.Ο. δἰδιωμίο. 

Ῥγιββ. ϑορίηια-ϑ ϑορηιασϑβι [Ἃἀἴ}. βἔὄλκηια-8 (ϑὲϊηια-8}, 866 

Ι 8 845 ρ. 2171, 8 8177 ρΡ. 286: [16 ΟΥΑΙ ΠΑΙΎ ΜΟΙ ΠΟῪ ἰ8 8ορέ δέα-8 

(Ἰἰοὐἱ. 8ερἐ 418) Ἰπϑίοδα οἵ ᾿βορέϊηϊ-ἔα-8 ἰὨΤΟῸΡἢ Δ ββ᾽ π]] αἰ οη ἰοὸ 

αἀουϊν-ἰα-8. Ο.Ο.3]. φοαην. 

8 112. Εἰρμί. Ιάἀρ. "οἶδ "οκίόμ. -ἰ- ταυδὲ παν Ὀθθῃ 
βοιῃθίϊηρ οὗ {π6 παίυσθ οὗ ἃ βϑυῆχ, 88 αδξεί-ᾧ ᾿οἰρ γ᾽ ΘΘ ΘΠ 
ἴο Βῃ6ν; {18 ψογα 18. ὑπ]|}[6}11010]0 1ἢ τοραγάθα 848 ἃ ἀδυϊναίυθ 

ἔγτοῃ Ῥοζίόμ (αξίαύ). 

ΒοΙαΥΚ. [Ιἐ οὐ ΒΑΡῪ ὃθ 8 Πι6 0 Οοἰποϊάθηοο ἐμαὶ {π9 οπάϊΐηρ 
αῷτοοθ πίϊι ἐμδὲ οὗ ἐμθ ποπι. 806. ἀπ. τι680. οὗἩ ο-βίθιαθ (8 286). "οΟἶϊξ ἰοο, 
πΜὨΟΝ τ 8060 ἴῃ αδὲ-ἰ εὖ, πᾶν Ἀδνθ Ὀθθ ἃ ἀπ], |κὸ ἕοαξ ἼὮ6 ἔνπο θυθβ᾽ 

(8 295). Ῥοσθαρδ ἰδ πιϑϑηΐηρ' ΠΙΔΥ ΠαΥθ 605 ἜΝΟ βοὶδ οὐ ἔουγ᾽ (00. 
ΜΙὰ Ογπιν. ἀδωσηαιο ᾿οἰ ρα θοπ᾽, ῬΓΟΡΟΣΙΥ “ἜΤΟ πἰποβ᾽, οθ.) [ὁ τωυϑὲ Ὁθ 84- 
ταϊειοὰ ἐπαὶ ἴῃ ἐμαὶ 6686 {{ππ 9 πυπιογαὶ ἵἔπο᾽ πιϊρΐ μπατο ὈΘΘὴ οχρϑοίθα Ὀθίουθ 
Ἐρκίδμ, 88 ἴῃ [ωμ86[. οἵἱ-ρέμ!ξ ἵἔπο ἐθηβ᾽, ἀμ-οομξ, πὰ 80 οσίῃ. 8111] ἐπΐ8 τοὶ πὶ 

ὮδγΘ ὈΘΘῺ ἀγορρϑά ἴῃ ΘΟΌΓΒΟ οὗ ἐΐπι0. 

Τ]πϊπβϑοίθα ἴῃ ργ. 145.: 6. ρ. Αυϑϑί. αδέα 8αἰαΐῥ “πῖτ οἱρμὺ 
Ὠυπάγοα᾽; δῃαὰ Ὅτ. ὀκτώ, [,αἱ. οοἱῦ, ΟΟἾν. οοὐξ π- 416. αἰ ΤΑΥ8 

οἉ 



20 Οδγάϊμαϊα, Αδθδέτδοι ΝΌτσοοσαβ, δὰ Ογάϊηδιβ. 8 1172. 
.ς. προ .ςπὋ͵ςπ στ Π’ὔἷὔἷῤ΄ΝΝ ὃ 

[πο ο  μ4016. [πθοοίοα ογπιβ ᾶτο: ὅ5Κγ. ἰπϑίν. αὐΓῥᾷ-δλέξ, Αὐτηθη. 

μξίςς, ΟΙΗ.α. ἀεί. αὐέοιρ-θη (ΟΠ υβρθ4 σπῇθη (ἢ 6 Β δϑίδηῦνο 

ῥγθοθᾶββ. [πβρχίομ ἰβ γθρΈ ΑΓ ΟὨΪΥ͂ ἷπ ΤΠ μυδπίδη, αϑείδηὶ. 

Βκν. αὐξά αξίαί, Αγρδϑὶ. αὐία. 1ῃ ὅ5Κτ. τ βπά αἶβὸ αξ(ά, 

Ιο6, αὐῥά-δι:: οἴα., δὴ δα-ξογτηδίο οὗ δβαρίά. Οοπιρουπαβ ἢ αδία- 

(φφ. [,εἱ, οεἶϊ-) μαά ποὺ ἃ {6 ἴο ἀο ψη βΊνπρ ΟΟΥΤΘΠΟΥ ὕο 

(ϊ5 [ΌΓΠῚ. 

Ατσπιθη. μὔ ἴον "μοῦ, ἀπα (μαὺ ἴον "ορίσ(μ), ΜΠ Ο8ΒΘ 9 ὁΆΠ|6 

ἔγοτα ἴπθ πυπιθγαὶ β6ύθη (0ρ. ΕἸ. ὀπτω); 8606 Βυρρθ, Βεϊ(, ΖΓ 

εἴγπι. Ἐπὶ. ἀον ἀττὰ. ὅϊργ. 48. 

(τ. ὀκτώ. ΤῊΘ ΠυπΊθΓΆ] Β6ύθῃ ρᾷγϑ 18 του ρῆ Ὀτγθδίμίηρ ἴο 

Ηδταοὶ, ὀκτώ, ἰΐ π ἴο ΕἸ. ὀπτώ, ἀπά ἰΐ8 α ἴο ὀκτα- ἴῃ ὀκτα-κόσιοι 

(1[,ε580. ὀκτω-κόσιοι) ὀχτά-πους (θεβίἀ ὀχτώ-πους : 5ΞΚτ. αὐῥά-ραάα:). 

Βοοροίῖ. ὀκτό ἴα {πκ6 δυο, 866 ὃδ 166, 298. 

1,αἱ. οεἰδ. Ιῃ οοπιροβίίοπ οοἱδ- δηα οοἶΐ- οοἴμι-, 60. ΒΚΤ. 

αία- Αγοβί. αξέία-. 80. τ ίαν!β “Οοἰανίυε᾽. 

(.1κν. οοἶδ 5- (866 1 ὃ δ117 ρΡ. 8177) [Ὁ]]ονγα 8θοέ π-ν ἴῸΓ ΓΌΥΤῚΒ 

“«ἰτπουΐ (ἢ 6 πα88] 866 ϑίοκοβ, Βϑζζϑηρ. Βοϊίτ. ΧΙ 110. Μοά. Ογτηγ. 

ισγί; Μοὰ.Βτοί. οἷζ ἴον ἔοκίξ, οἷάον Ῥοκίῃ Ῥοκίδ. 

οί. αλέάμ; ΟΙ.Ο. αλέο, ἰπβοοίοα ἀαϊνα αλέοισο. 8466 

Ι ὶ 659.8 ρΡ. 512, ὃ 6θ0. 8 Ρ. δ1ὅ, 8 661. 8 Ρ». 519. 

111}. αδοἰἃ-η-ὶ, ορ. 8 171 ρ». 18. 

Ο.Ο 51. οδην (ογάϊπα] οβηη) [Ὁ] 8 δοαηιῖ, 866 ὃ 171 ν. 18. 

ΤῊ6 οτἷρίπαὶ ἀρ. δρβίσαοξς πυπιθγα] ἰβ τοργθβθηίθα ΒΥ Θ'Κγ. αδξ- 

εἰ{ς6 ((οἰσῃγ)}), ορ. Ρ. 19. 
Εἰ}. Ιἅρ. Ἰολίσμ-ό- οὐ 8οῖιθ βιο ἢ} ἔοσῃθ. ΤῊ η|0- 

(ογπιθ Τ9ΓΟ]]ΟΝ [86 ΘΧΔΠΊΡ]6 οὗ (86 ΠΌΙΊΘΓΑΙ Β6ΥΘη, 88 40 ΚΓ. 

πασαπιά-8 ὕταδν. πανίπια (8 1718 ρ. 22). 

ΒΥ. αίανπά-8, Ανοβί. αδέοηνα-. 

Ασὐπιθη. μέξογ-τογά. 

(ν. σγδοοςς ἴον ἤόγδοξο-ς (1π ΗοπλοΥ αἷἶβὸ ογδό-ατο-ς, |Ππ3͵10 

λήδόμεατο-ς), ὁΡ. ὀγδο-ήτχοντα, ὀγδο-ώς. -γὸ- [ἴὉΓ -κτ- [Ὁ]Πο8. {Π8 

“βό. οὐἨ 'βονθῃ᾽, [π 41] οὔμο ροϊπίβ (86 ἰδίου οὗ σγδο()ο-ς 18 

οδκοιγο; 860 ἴΠ6 Αὐὐμοῦ, Νόγρα. Ὁπὶ. Υ 86 Β΄, δα Ὀθὶον ὃ 811. 

1,αἱ, οοἰᾶυ-ο-8, Οβο. πέανιβ Ὁοίανίαβ᾽; (86 ὦ ἰβ βίσαῃηρθ 

ΠοΓ παν ἰδ ὈΘΘΠ Βα ἰβέβοίο ἢ] οχρ]αἰπθᾶ ουθὰ ΕΥ̓͂ [πΠ6 αἰξοπιρίβ 



88 112,118. Οαγάϊπα!8, Αὐδβίγαοὲ Ναπιογαβ, δπὰ Οτάϊηβ]8. 21 

οὗ ΤἈυΣΠουβοη δηα Μονίηροῦ (18 Ζίβουν. ΧΧΎΠΙ 1δ4, 282). 

Ορ. [86 νυ ραν 1ιδπ οοἰμᾶ-σίμία, ἴον ᾿οοίου-ἅ-, ὙΜΈΪ]Ο]1 8. Ππ|Κ6 

ατ. ογδο()-η-. 866 [Π6 Αὐΐδπον, ἔοα. οἵ. 

ΟΟἿν. οοἠέ-ηιαά, Μιὰ. Ογην. ἐογίβ-ἰοί. 

οί. αὐλέμταα, ΟΑΗ.Ε. αλέο-ἀο; Ο.ΕἾ8. αἠέμάα ἴΟ]]Οπρ 

δίσμηαα πἰμσμηπάα. | 

118. ὥβσηια-8. (ΠΟΥ ρῥτόνίηρ ΟὈΒο]οἴ6), Ῥγαββ. 860. αϑηια-Ώ, 

Ο.Ο.81]. οϑηνί, ὑν. Βαϊίο-8]αν. ἔἘοδ() -ηιο-8. ὍΤὴΘ Γ10ἢ. 88 Δ ΠΟΙ. 

ψογὰ αϑοίμῆία-5. δ δα-ἴἰογαία οὗ δορέϊῆέα-8 αἀοοϊβία-8. 

8 118. Νίπο. [ἀρ. ἡπόμῳ δα ἔόημ, ὑΠ 6 Ἰαξίον ἴῃ ΑΥὙΤΩΘΗΔ ἢ 

δηα ατϑοὶς. ἀἶ8ὸ ἔοπμθη-, ὙΉΟΙ 18 ργοβοσυθα ἰπ ΟἿ. ἐνεν-ήχοντα 

(8 118). ΤῊ ἢμπα] ψὰϑ -ῷ -ἢ, ποῖ -ἴἅΨ τῆι, 88 0 866 ἴγῸΠῚ 

αν. ἐνενεήτκοντα, [,αἱ. ηση-ἀ-σἰπία ηδη-μ-8 δπα 10}. αουϊῇοξα-8 

(οοπίγαϑίὶ ἀθϑ:ίῆι-ἐα- 8 “το α ἢ). 

Ϊη [παο-αοδεγιηδηΐο, ἢ γὰ8 ποὺ ἰηβοοίοα ; 6. ρ. Αυοϑί. βανα 

ϑαϊαὶδ “πὶῖῖῃ πἰηθ πυπάγρα᾽; 8ηα ἱπ ατθοῖ, 1,μαἰη, δηα ΟἸα ΙγΊ8ἢ 

10 18. Ια Β ̓π6 6 6011280]6ὅ.0{ὈΌ [Ιηβοοίοα ἴογπιβ: ϑΚτ. ρθη. παρᾶπάηι, 

οί. φρο. πὲμη-δ. ΟΕ. ἀαὶ. πρριτῖθ (ΟΠΪΥ τπθη ἔπ βιὉ- 
Βίδ ΠΥ ΡΓΘΟ6468). [Ὁ ἰ8 Δ᾽ ΑΥΒ ἀΘΟ]Ἰποα ἴῃ Γᾶ πίαπ, αουψη-. 

5κν. πάσα, Αγοϑί. παῦυα. 

ΑΥπθη. ἴπη, Ρ]. ἐμμη- ἢ οὐ ἡπημην δ (ορ. Οββοῦ, ΜοτΡΙ. 

ὕπι. 1 122). 866 1 ὃ 282 Ρ. 197. 

α΄. ἔένξα Ῥγοβοσυθα ἰπ Ϊοη. εἰνά-νυχες εἰνα-κόσιοι εἴνα-το-ς 

Αἰ. ἐνα-κόσιοι ἔνα-το-ς, ἤοπι. ἐνν-ῆμκαρ 1Κ6 ἐννήτχοντα (8 1178). 

ΑἸβΒο ἐννέα, ὙἘΙΟἢ Βῃου]ὰ ρῥγο Δ Ό]Υ Ὀ6 ΘΧρὶαἰποα ψἱἢ ΥΥ δοῖκου- 

ΒΆΡ6] (ΚυϊιπΒ Ζίβοιν. ΧΧΎΥΙΠ 182 4) δθ "ἐν νέα ᾿πἷὴθ ἴῃ 4]], 

ἃ δοοᾶ πἰπθ᾽, {π|8 οτρὶ πα] πηθϑηΐϊηρ Βανΐπρ θ6ΘῺ ΒΕ ΒΘΑΌΘΗΙΥ 
γα οηθα: Ησργδοϊ. ἕννέα, {πὸ ὀκεώ, 10] ον ηρ; ἑπτά. ἐνεν-ήτκοντα 

᾿ΒΙμΟΥγ᾿ ὈΓΘΒΟΙΎΘΒ 80 ΟΥΡῚ ΠΑ] ἔθη}46,.-) ΟΡ. 8 118. 

Τ,αἱ. πουθῆι ἰηδίθδα οὗἩ ἔποῦΘΉ [Ὁ]]ΟΥγ8 8θρίθηι ἀθοθηι. -Ὦ ἰδ 

Κκορύ 'ὰ πδη-ἄ- σία πῦη-ἰι-8, πομη-αἴηητ-ηι ηση-αἴπμ-ηι, 80 8}}Υ 

ππη-αἀἰπσηι, ταῦτ. παν 8 που θβ᾽. 

Ο.Ἶν. "δὲ π-, Μοά. Ογγ. ὕοση. μαι. Βυΐ τ Θη66 οδτη6 [ἢ18 αϑ 

αοίμ. ΟΑΗ.Ὁ. μέμη ἴον ἔπίμμη, 1 8 119 ν. 1656.ἁἩ. Οὐϑαχ. 

πἰσμη Α.8. πἴζοη, ΜΏΘΤΟ Ζ 8 ἃ ὑγϑηΒ᾽ [0 -ΒΟ Πα ΟΥ 6]146 (6ρ. 

6 ]ΠἸποῖς, Ῥαυ]-Βταυπμοβ Βοιίν, ΧΙ 582). ΤἸμὸ οπαϊηρ -ὯὉ 18 



22 Οαγάϊηα]8, Αὐδίταοὶ ΝΌΠΙΘΓΑΙΒ, δπὰ Ογάϊη8]8. 88 173,114. 

ἰο 6 ΘχΧρ]αϊποά ἴῃ [Π6 Βδὴ 6 ΨΦΑΥ͂ 88 ἐμαί οἵ δἰδμη, [Ὁ Ὑ ΠΟΙ 866 

δ 171 Ρ. 18. 

1λ|}. ἀουψη-ὶ Ο.Ο.8]. ἀουρῖζ ἱποίοδα οὗ “μαρψηὶ “που οἱ 
[86 ΔΗΔΙΟΡΎῪ οὗ (16 ἰπϊ4] ἀ6- οὗὁὨ ᾿ῥοπ᾽; Ῥχιιββ. ηδισξμέβ (πἰπί ἢ) 

88 θη ᾿πῆποποθα ὈΥῪ {π6 ΟἰΟΥΤΙΔΠ1Ὸ ἔοσιη. ΕὟΣ {86 ἐθυτα δ 0 
οὗ ἀευψη-ὶ 800 ὃ 171 Ρ. 18. ἀουροί ἰΒ [86 Τάρ, αρδίταοί ἔἐπομῷ"- 

-ἐἴ-8 : ορ. βΚτ. παυαϊ-ὁ (ἰποίγ}), Αγυοϑὲ. παραϊ- (αἰμθ᾽ δά 

“ποτ, Ο.166]. πξωμά. 
Νίπτμ. [Ιἄρ. "πομῃη-ό- οὐ "πομῃ-ἰό- (ημφη-ό- οὐ “οπμῃ-ἰό-), 

ΡΟΡΒαΡΒ. ὈΟΊίΙ. 
ΒΚ. πασαηιά-8 Αγοϑί. παοηια- τὸ "μαθοηια- (8 ζογίμα0ηὶ 

-- "χεγμαῦοηι, 1 ὃ 158 ρ. 141) ΟΟΡοτβ. παναρια- ἰπϑίθαδα οὗ 
"παὐαηά-, [ΟἸ]ονίηρ (ΒΚν.) βαρίανιά- ἀαβαπιά-, ορ. Ὁτπιθν. 

ΠΌΤ ΠΊΘ. 

Αὐηθῃ. ἐμη-6γ-ογά. 
ατ. Ηοπι. εἴνα-το-ς, Αἰΐ. Ηοχῃ. ἔνα-το-ς ἴον “έψιξα-το-ς. 

1,αἱ. πὔητιι-β ἴον "πουθη-ο-. 1 ἴἰμ6 ἀσοηοίηθ οὗ [86 Π΄αΘΠηοΒ 

᾿πβουϊρίϊοη πιθϑη8 ᾿ἀϊα ποηϊ͵, ἰδ Οὐ ΠΤ Κ68 βοπια αἰ Πα ἐγ, ΔΙ που ρἢ 

ποὲ ἔογ {86 σϑαβοὴβ ψ ἢ ΡῈ} βυρρεβίβ (ΑἸ 4]. διά. 1 82 4). 

Ὁπαῦν. πα νίτθ ΟΠ π᾿, ὙΠΘΓΙΘ 2 18 ποΐ ΟΥρη4], Ὀυΐ 18. 1Κ6 ἐπαΐ 

οὗ [,αἱ. πορόῆι ἃπὰ ϑΚν. μασαηιά-8. 
ΟΟΙν. πδ-ηοιαά, ΜΙα.Ογπγ. παισ-θέ, το-ουτηαΐθθ Πκ οοἰέ- 

“«παα τοψίβειιοί οἷο. 

Θοίμ. πέωπτάα ΟΙἩ.Ο. πέμη-ἴο-, Ἀγ. αογῃ. Ἐπ η-αἀά-η-. 

ΤΠ}. ἀουΐδεΐα-: 8 (ΘτυΒ8. ποισξηέ-8, 860 δῦονθ), Ο,0.3]. αδυρφ- ἰδ. 

8174. Τα. ἀρ. "ἀόζηι. ΟΥἱρίπα!]Υ ἰπ 6011 π80]6, δπα 8{}}} 
80 ἰῃ Υοά, ἀάξα κακῥίγαδμὶξ ᾿ἰϊ θα ρἰγά]68᾽, Οἵ. δέκα ναυσί, 
Τ1αἱ. ἀδοοηι παοίηι, οι. ἑαίδωη 8καΐίαη8, ΟΑΉ.Ο. ἑαί φοΐθη 

ὄμγσο ῬΘοΔροΟΙ δ᾽, 8 Πα Β᾽ Π| 118} ρῃγαβθθ. 1πβθοίοα: 51. ἰηϑίν. ἀαδά- 
εὐλὲξ, Αττηθῃ. ᾿ἰηδέν. ἐαβαηι- ἢ ἰαφανι-ῦ, ατ. ρθη. δέκων ἴῃ ἃ ΟΠ ΊδΔἢ 

ἰπβου ρου (6 ἰγϑοθ οὗ 1,θβΐδῃ ἱπῆπθηο6), ἀδί. Ομ. ἑαύλιη-ῖηι 

Ο.Η.6. φζολέπεη (αὶ Ο.Η.6. ΟΕΪΥ ἴοαπα ΠΣ (86 βυθβίθην ρΓ6- 
66468). ᾿αἀδζηι μ68 ἀἰθα οαὐ ποῖ ΟὨΪΥ ἰπ 5] ανοπίο, Βαὺ ἴῃ Β4]616 ἴοο. 

Βκν. ἀάξα, Αγοϑί. ἀαϑα. 
ΑΥ̓ΠΙΘη. ἐα8. [ἢ ἐμ9 806. πιαγὰὦ ΟΙΏΪΠΘΙ᾿ ἰδ ἃ ΤΘΡΊΌΪΑΓ 

ἀθυθὶοροιμθηΐ ἴσοι Ἠηγίο- πὶ, ἴῃ ΈΪΘΙ οα86 ΟΥ̓ρΡῚΠ4] Ηπα] -ὶ 188 



8174. Οδγάϊηδ]8, Αθδίγαος Νυμιθγαβ, δηὰ Οτάϊπδἷβ. 25 

ἀτορρθά. ἐαϑη ᾿ἴκ6 ουῶν τηυθὲ θ6 δῃ δἀ-ἰοσιδίο οὗ ἐμὴ ᾿πίπθ᾽, 

ΟΡ.1 202 ν. 169, ε 651.2 Βοπι. Ρ. 4971. Βαὶ [1ζ 18 Ῥγθ- 

ἴογδὉ]6 ἰο τοραγὰ (μ6 οπαϊηρ οὗ ἐαβη} 88 οομηΐηρ αυϊΐθ ΓΘΡΌΪΑΡΪΥ 

ἔγοη "δοίην, δπὰ ηιαγὰ δ8 θϑίῃρ 8 ποπιϊπαίϊγθ υ86α [Ὁ [16 80- 
ουδαίγο (866 ὃ 212). 

ατ. δέκα. Ατοδᾶ, δυό-δεκο (Βα ]1οῖ. 46. οογγοθρ. μο]]όη., ΙΥ͂ 

1889 ρ. 281) ||Κ δέκοτο-ς (860 Ὁ. 24). 

Τ,αἱ. ἀφοόηι. -αθοΐηι πῃ ἀπ-αθοῖηι οἷο, ἴα ἀπ ἴο {ῃ6 δοοθηζαδίϊοῃ, 

866 1 ὃ θὅ Ρ. ὅ8.(ὡ ο-ἰογηηαΐθβ ἃγὸ αδομ-ρίμ-8 ἀ60-οηη}-8 αὅ60- 

“μπῶ οἷο, θοβί4θ ἀδοθηι-ρίος οἷο. ὕπιῦν. ὠθδβοη- αι Κ ̓ ἀυοα οί πη 

[6 Κυτὶθ 5 ἀοφμργίον ᾿ἀΘου ΤΙ 8᾽, Ο86. ἀθ Καπα πη 1018 ᾿ἀϑουχηδηίθ᾽. 
ΟΟἿν. αοἱοῦ η- (πα ΘΟ] Π40]6, βίποθ αδίοῦ δηά αδοΐβ 816 

ΤΊ ΘΒ ΠΪΠΡ]688 ὙΔΡΙΔ 0 η8 ἴῃ ἰῃ6 τῃοάθ οὗ νυτπηρ ἰῃ6 δβᾶπι|6 

8008), Ο.γτγ. ἀ66. 

αοίι. ἑαόδιιπ ΟῊ.Ο. φόλαθ. Τὴ ἢἤπαὶ -ἢ τησϑὺ 6 6χ- 

Ὀἰαϊποα ἰπ ἰῃ9 8810 ὙΔΑΥ͂ 88 {π8ΐ οὗἉ δἰ δμη, 860 ὃ 171] Ρ. 18. ὟὙε 

ΒΠΟ.]4 ηοὺ αν οχρθοίρα {Π6 -α- ὙὩΊΟᾺ 18 ἔοαπα ἴῃ Ο.Η.Ο΄. σζολαη 

Ο.86χ. ἐόμαη; ορ. ΟΙἩ.6. φοδβαησο Ὀδϑῖάθ Θοίμ. ἑαῤῥμμηδ(-Ἰνοια) 

8 1719. ῬΟΒΒΙΌΙΥ͂ ἰη ψογαβ Εἰ ἀγἤ-ζολαη, "-ἰοΐ ὈΘοδπο ἔ-ἑοδῳ 

πα (Π6η -ἰολαη, δα ὑΠ6 α ραββθα βθηοθ ἰπίο "όδμη οἷο. (6. 

ΟΙἪΗ.Ο. δέφι- νἃ δ οοπίγαδίθα χὰ ἡγἰ4). Α αἰβδογοηΐῦ οχ- 

Ρ]απδίίοη ἰβ σίνθῃ ὈΥῪ Νόσγθθῃ, Αὐϊεῖν 1Π 26. 

Τῃ Βαϊίο- ϑ᾽ανομῖς [16 ΟὨ]Υ ἔοτιηβ ἰοῦ ἀγὸ {πΠ6 ὕτνο [ἀρ. δὸ- 

ϑίγαοίθ : {11}. ἀοϑείηι-ἔ- Ο.0.8]. ἀ686-ἴ-- ἀπὰ 10. ἀθ8ηῖν-ἶ-- ΟἝὉ 8]. 

ἀε86-ἴϊ-: ορ. 5Κν. ἀαξάϊ- ατ. δεκάς Οοἴἢ. ρα. 9]. ἑαδξιριέξ (ἴῃ 
ἑαϊμιπίξεά ἽἼ00᾽, 866. 8 1719) δῃὰ ϑ81κγ. αἀαξαί- (ΤΘηΙΟ]α 

ΟΠαγδοίοῦ, βοΥΟῸΡ οὗ ἰθπ᾽, 8ρθοία! 80 ἴο τηθᾶπ 'στοὰρ οὗ ἰθῃ 
ἴ6η8, δυπάγοα) 0.1.6]. ἐξμμά. [Ι͂ῃὰ ΘΑ ΓΔ Πυδηΐαπ αδϑείηιϊ- 

ἷθ. 811} 8η ᾿πῆθοίθα βῃρι]αν ϑυθβίδηϊνο δηα 18 [0] οθα ὈΥ ἰδ6 
οιιϊνθ; θὰΐ ΠΟῪ {μ6 ἱπΠΘΧΙΟη ἰδ ρΌΠΟ, δπὰ 6 μᾶνθ αδϑείηιξ 
(ἀου δέ1688 οί 806. 81ηρ. ΞΞ- ἀεδροῖ πα Ἰο06. βϊηρ. Ξξξξ ἀδδρίθ) δπὰ 

ἀξδοχίηνδ ἀοϑσίῆιέδ (ἀου ὈΥ1688. ποπι. Ρ]. Ξξξ ἀθϑϑίθ) .), δἰ ἐμουρἢ 861}] 

1) ΤΉ Ηἰδίοσυ οἵἁ ἔπ ρ] γα] ἔογηι ἀ 58: ηηῖ8 πθ048 ζΌγΙΠΟΥ ἱηνθϑιϊρ δείοη. 
Ἠδ8 ἰὲ Ὀθθὴ ἱπβυαθποθὰ ὉΥ ἀυλάεδζίηνίδ ᾿πϑηΐγ᾽ ἐγϑα εδφίημδ “Ὠἰτίγ᾽ οἷο. ἢ 
ΟΥ ἰ6 1Ὁ ἸΏΘΡΟΪΥ ἀσθ ἴο δη ἰάϊομι οὗ ἐπ ἰδηρυαροὸ Ὑμὶοὴ τὸ δηά ἱἰπ ἰδ9 
οΪά ὈΟΟΚΒ, ἩΒΘΓΘΌΥ (160 δοβίσϑοὶ ποὺ 5 υϑοὰ ΙΚο δὴ δα᾽θοίϊνο τὶξῃ (ἢ 9 

ΝΕ 



24 Οδγάϊΐπδ]θ, Αθδέγαοὶ ΝΌΠΙοσβ, δπὰ Ογάϊπαϊα. 88 114.115. 

βογθγηΐηρ ὑπ6 ροηϊνο Ρ] ταὶ. Ο.0Ὁ 8[,ι. ἀδϑρίϊ 8 ἀθ0}1π64 ἐπγουρπουΐ 

88 ΔΠ ἐ-Βίθῃι; (Π670 8 ἃ ΡΆ478]16] βύθιη αδϑρί-, 6. δ. ἱπ 26 πα 

«ἀδβρίο (Ἰοα. δἷπρ.) (δ θυβθη᾽ Ξε. ὉΠ6 ροη (θμ᾽. 

Τ᾽οπί. Ιἀρ. ᾿αἀοΐην-ἰο- (Γαοΐδην-ἴ-ο- βθ006 Π 8 81 Βσπι. 1 

Ρ. 242) διὰ ᾿άοζηιηι-ο-. 

Βκν. ἀαξαηιά-8, Αγοϑί. ἀαϑοηια-. 

Αστηθη. ἐαϑη-6γ-ΟΥγα. 

ατ. δέκατος-ς. 1,680. Αγοβᾶ. δέκοτο-ς (ορ. Ατοδά. δυό-δεκο), 

ὙΠΟ86 ὁ [Ὁ]]ΟΥΒ -κονγὰα -χοστο-ς, ορ. 88 116, 177. 

1,αἱ. ἀδοΐηιιι-8, Οδο. ἀ οἰ ηδη πἰύ 5 ᾿ἀθουτηδη18᾽. 

ΟΟΙν. ἀδφοεδηι-αὐ, ΜΙα Ογτην. αθομ-οί. 
οί. ἑαέδωμαα, Ο.Ἡ.Ο. φομαμπίο (οΡ. ρΡ. 28). 
111. ἀφδηὶδιία-8, Ο.Ὁ.8]. αοϑβρίϊ. 

8 116. ἘΠοΥοη ἰο Νιποίθουῃ. θη ἰμ6 υὑμϊῖϊ8 ΘΓ 

δἀαοα ἰο τὰ] 0168. οὗἁ ἰδῃ ἰπ ὑμ6 ραγϑῃὶ ἰδηρτιαρθ, Βοίῃ υπἰΐβ ἀπά 
ἴθη8 οὗ {Π6 τϑϑιηρ Πα ΌΟΡ ΓΘ ἱπάἀοροπάδηϊ ἴῃ {86 Βθῃ[ΘΠΟΘ. 

ΤῊΘ οορυϊα Δ πα ΠΙΔΥ ΠᾶΥθ ὈΘΘη φΘΠΟΡΑΙΥ ἀ864 σῖϊῃ ἐμ θη, 88 

ἴῃ ὑμ6 ρβγαβοθ γοά. ὅὄζᾳ σα οὐδαΐξ σα 4660. “21᾽, ἐγάψαξ οα ἰγίδάς σα 

38᾽, ατ. δύω καὶ πεντήκοντα ᾿δ2᾽, [,αἱ. φμαίξέμον ὁοὲ υἱοίπεϊ, Ὀαὶΐ 

ποὺ ΔΙΜΑΥ͂Β. 88 Ὑ6 ἱπίου ἴοι Ὑοα, ἐγίδάέᾳ ἐγΐη ἀοο. .88᾽, τ. 

πεντήχοντα δύο, 1[,αἱ. οἱοίηεϊ φιαίίμον οἷο. Βυΐ ἴῃ {86 οδγαϊηα] 

ΠΌΠΙΌΘΙΒ 11 ἰο 19 {Π0Γ6 γγὰ8 ἃ Οἰοβοσ σοι παι θοίψθθη (μ6 

υπἱξ δηὰ ἰῃ6 πυπιογαὶ] θη ΜΠΙΟὴ ΓΟ] οσοά ἰὑ (866 ΠῚ ἃ 16 

ΡΡ. 81 ἢ). [Ια {86 πυπθοῖβ 11 ἰο 14 ἰὯ6 υπὶΐ νγ8 ᾿ἰηβθοίοα, ἴῃ 

16 ἰο 19 ᾿ὑ ψγὰϑ ποῦ; μθηοθ 15 ἰοὸ 19 Το ὈΘοδπιθ {Ππ6 60Π|- 

Ρουηάβ, ΜΠ]δί 11 ἰοὸ 14 τηᾶῦ ποὺ ᾶνθ ὈΘΟΟ6 ΘΟΙΠΡΟΙ 48 80 

ΒΟΟΙ,, 81η06 {Π6ῚΡ οπάϊηρ μαὰ ἔγβϑὺ ἰο Ὀθοοῖηθ βίθγθοίγροα. 

ΒΟΙΔΡΚ. ΤΏΟΓΘ οδὴ ὃθ0 πο ἀουδὲ 48 ἰο [6 γΘδΒοῃΒ ἴον ἐπἰβ ἀἰ ἴοΥΘΠοΘ 
Ὀθένθοη ἴπ0 ΘΧΡΓΡΘΒΒΙΟΩΒ ἴοῦ 11] ἰο 19 δπὰ ἰποβ ἔον 2] .-- 89, 81] ---89 οἷο. 
ὙΠῸ ΤΌΣΟΥ ΚΤΟῸΡ τδϑ ΠΠΟΓΟ Οἴξθη δορὰ, ἔῸΓ οὯ6 ἐπίηρ ; δαὶ ἐδ9 οἰιϊοῦ ΓΘΘϑ0. 

ἯΔ85 ἰμδὲ ἰὴ9 πογὰβ ἴον 20 δηὰ ἔπὸ οἵμπον πιυ]ῖ 198 οὗ ἴδῃ Ὑ6ΓΘ ἐπ ΘΠ ΔΘ ΙΥ 68 
οοἴδρουηάβ, δηὰ ἐμογοίοσο ἰδ 8 1988 οοῃυθηΐϊθηξς ἴὸ οοπιρουπὰ ἐδ θπὶ διζϑΐῃ 

αὶ οἵοΣ τογάδ. 

δὰ οὗ {Π0 ἐπα πἸΒΟ86 ΠΌΘΟΥ ἷἰβ βέϑίϑὰ, δηὰ ἰβκϑὲ (ἴθ 0880 οὗἁ ἰΐ ; 88 
Ιου. ἀεδείην δα νιδουίοθν π ἄθοθιι ἀτοϊθα8᾽ (ΟΡ. Βοεσθηθοῦροῦ, Βοὶγ. σχὰν 
ασδβοῖ. ἀον ᾿ἰξς. ὅρυ. 1718 8) 

͵ μβθβ.. 



8175. Οαγάϊηδ18, Αϑέγαοὲ Ναυπιογαΐθ, δπὰ Ονγάϊηβ]β. 20 

Βυΐ ὑπ6 πυπηθοῖβ 11 ἰο 19 ΟΤΘ ποί δχαργοϑβϑὰ ἴῃ (ῃ6 ραγϑηΐ 

Ιδηρτιαρθ ΟὨΪΥ ὈΥ ραΐγβ οὗ ψογάβ ἰῃ Ἰαχίβ- ροϑίοη, Κα ὅν. ἀυά- 

«ἀαδα ατ. ϑω-δεκα. 6 τὸ 7υβεβθα ἴῃ τϑραγάϊπρ 48 οτὶρὶ πα] 
ΘΧΡ βϑίομϑ |ἰκὸ Οἵ. δέκα ὅὄνο, δέκα τρεῖς, Τιαἴ, ἀδοοην ἄπο, αδοθηὶ 

ἐγξϑδ. ΝΘ ΤΩΔΥ 8180 Ὀ6]1Ίογο {παᾶὺ Ρἤγαβοθ οὗ βυδίγδοίίοη ὙὙ6ΓΘ 

864 [ὉΓ [ῃ6 ΠῸΠΊΡΟΙΒ ἱπιπιθαϊαίθ Υ Ῥγθοθαϊηρ ὑΘΩΪΥ ἃ8. ψ06]} 

88 [ῸΓ ἔῆοδβθ ἱπηπ)6 Ἰα  Υ Ῥγθοθαϊΐπρ' ὑπιγίν,, ΤΟΥ͂ δπα 80 ἴον; 

ΒΊΟΝ, ῸΓ ΘΧΘΙΊΡΪΘ, 88 τὸ πα ψΠ6η {Π6 Ἰαηρύδροβ δα Ὀθραη [0 

ΓΟἸ]]ΟῪ {ποῦ οὐσῃ βαραγαίθ 11η68 --- 5Κν. δκσηαυϊζξῥαξί-ὅ, ἀπαυϊδαϊ-ἢ 

δηα ὄζαάη πά υἱξαί,-ᾧὖ ἴον 19, ἐγψαηαξαξῥί-ὃ ἴον δ1, τ. ἑνὸς δέοντα 

εἴκοσιν ἔτη 119 ὙΘΑΓΒ᾽, μιᾶς δέουσαι τετταράχοντα νῆες 189 5}108᾽, 

αἱ. ὥη-αξοοϊσινέξ ἀμο-αδο γί, Α.8. ἰιρᾶ ἰὰ8 ἑισοπεϊχ ἴον 18, 

ἄη ἰ(5ξ8 ἱιρομ εχ ἴον 19, ΗΟ. ἀϊα4]. αἱνηι8-1η]-Φιραϊηζίοι φιζαϊ-ηνη- 

αγεϊϑέοῦ; (ἀοἰἢ. 2 ον. 11. 24 Πασῦν ἐΐσμηδ ἀϊπαημηα ϑαμαηδ ἴο 

ἰγϑηϑ]αία τεσσαράκοντα παρὰ μέαν). 

ΟΥὗἨ (16 αἀἰδογθπί τηοάθβ οἵ δχργοβϑίῃρ ἐῃ6 ογάϊπαὶβ ΜὨϊΟΣ 

6 πα, (μ0 1, δὐπ ἴον 18(ῃ ἰο 190}, ἐογ ἐμ αἀθοϊηιμδ οἷο. ΟΘΟΌΓΒ 

ἴῃ Ατιπθηΐαῃ, ατθοῖ, πὰ Οττηδηίο Ὀοϑίάθ8. ΥὟΘ ΠιΔῪ {ΠΘΓΘΙΟΓΘ 
ἔΔΊΥΙΥ τοραγαὰ {118 ἃ8 οὔ ρΊΠΑ]. 

Ατγγδᾶη. Οδγάϊηα]8. 11 85Ξ1|κν. ὄκα-αδα;; τῃ6 ἤγϑέ ραγὶ οἵ 
γε ΒΟ... ΟΥγβ 8 }1808 (16 ἴογπι οὗἨ [Π6 ᾿η80Ὁ. βίπρ. τιδ80. (Υ 64.) δπὰ 

ΠΟΙ. βίηρ. ἴθι. ; ὑπ6 ἔοστῃη ὑμ8 ΟΠΟ86ηὴ 8 βυρροϑίοα Ὀγ αἀνσά- 
«(αξα, ορ. Αγοβὶ. αρυαπ-ἄᾳ8α- οἵα. 111} θοῖον. 12. 5Κν. ἀνά- 
«ἀαδὰα ἀπμρά-ἀαδα Αγοϑί. ἀνα-ἄα8ϑ8α. 18 ὅν. ἐγάψσ-ἀαδα. 14 
5Κν. οάξμγ-ααδα, ΒΟΥ ΠΟ (μ6 βίθπῃ πὶποὰΐ ἰπβοχίομ, ορ. 
Αγϑϑί. οαῤνγι-ἀαδα- 14, 15 δκτν. ράβεα-ἀαδα, Αγεϑί. ραποα- 
«ἀ(αδα. 16 81κν. ξό-ᾷαδα. 11 81κν. δαρίά-ἀαδα. 18 8Κγν. αὐῥά- 

«ἀαδα. 19 8|κν. πάνα-ἀαδα, ακἴ80 ἐκοπαυϊξῥαί,-ᾧ (δκα-Ὡηα-υἱδαί- 

Ἃ ΒΟΟΙΘ ἴο0 [116 ὈΥἾἝ Οη6, 8 ΒΟΟΙΘ 1688 0Π6}, ΟΥ ΒΙΠΙΡΙΥ ὅπα- 

«υἱδαίϊἐ-ὄ, ἀπά ὅκάη (ἰ. 6. ἐκαα) πά υἱδαί(-ὃ (ορ. Π6Ἰ0., ΑἸΕ μά. 

ϑγπί. Ρῃ. 112, δὅ48). 

Οτάϊπμαῖθ8. [ἴῃ ϑϑηβκγὶί 411 (ῃΠ6 πυμηθογβ πᾶν δοίι -ααδά-8 
δηᾶ -ἀαξαμια-8, ορ. [,6[. -αφοΐγνι-8. 11 Βῖκν, δα αδά-8, Αγροϑβί. 

αφυαῃ-αδα-, ἀρυα-ἀα8ιώ-, αροδ-αἀαβα-; αρθυατἀαϑα- ἸΩΔΥ 6 [ΚΘ 

ανα-ἀα8α- -ῷ ὅϑκν. ἀνα-αἀαδίά-, ΟΥ 8 ἴ [πΠ6 ὕᾶγθ βίθπιὶ ἰηϑίθδα 

οἵ ἃ ο886, 88 ἰῃ ῥγί-ἀα8α- εαῤγι-αἀαβα-ὃ ορ. 11 8. 20 ν. 4]. 

μὐδδνν.. 



26 Οαγάϊηα]8, Αϑίγϑοὶ ΝΌΠΙΘυΙβ, δὰ Ογαΐῃ]8. 8 115. 

12. Κκν. ἀνᾶααξά-8 (ἀυάααξαηια-8. Ιἴκὸ αμοαθοίηιμ-8), Αὐυϑϑί. 

ἀναάαϑα-. 184 Β8Κν. ἐγαγσααξά-5, Αγοβί. ῥγίάαβα- σιτὰ Π6 θᾶσθ 

βίθιι ἱπβίοϑα οὗ ἃ ο886δ. 148 5Κγν. οσαέωγἀαξά-8, Αγρβί. οσαδγμάαβα-, 

ὁΡ. π6 οδγάϊμα]. 15 85Κν. ραβεαάδαξά-8, Αγροϑί. ραποαάαϑα- 

8πα ραποαάαδψα-, ἴμ6 Ἰαϊίον |κὸ ἐδέγψα- ᾿ουγμ᾽ δὲέψα-- ᾿δοοοῃά᾽. 

16} Ξκν. ἐσᾷᾳαῤά-8, Αγοϑί. χὀυαδάαβα-, οἷο. 8146 ΕΥ̓͂ βἰ46 σι 
5Κν. πασαάαδά-8 (Αυγοϑί. παυαάαϑα-) 1938 15 ἰουμπά δζσπαυζδα-8, 
ππαυΐξα-8. ἀπὰ διαμηπαυζδά-8, ορ. (6 ογάϊπ8]. 

Αὐθηἶδη. ΟταϊπαϊθβΌ 11 ηιοτίαϑαη. 12. ογκο-ίαϑαη. 18 

ογοζείαβαη. 14 ἐογοἶ-ἰαβαη. 1δ μηρο.ίαβαη. 16 υϑδ᾽έαϑαῃ. ΤΉΘθ86 

ΑΙΘ 81} ἰπῆθοϊβα 88 ἐ-ϑίβιῃβ; 6. ρ. βθῃ. ἀαί. τιοέαϑαηῖς,, Ἰηδέγ. 

πιοίαϑαπίον (ορ. ἔδαη 20᾽, σοη. ἀαί. ζἤϑαηἷρ). ΤῊΘ πυμαθοῦβ ἔγοια 

11 οηγαγβ μᾶΥθ θὺ δηα΄᾽, δηᾶ ἰπῆθοὺ βοπιϑίϊπηθβ ὈΟΐἢ ρῥαγίβ, 

ΒΟΙΠΊΘΕΠ6Β ΟὨΪΥ͂ ἔα85 (ΟΡ. α͵γ-60-}} 11 ὃ 28 Ρ. 46)0 117 ουῆι-οῦ- 

-ἰαϑβη. 18 πξδου-ία8. 19 ἱπη-ου-ἰα8Ή. 

Οτάϊηα]8. Ὑνο τηοᾶθ8 δῦ υβρ4. ἐαϑη-Ἔγογαά (ἰθη}}} ΠΙΑΥ͂ 
Ὅ6 [Ὁ]Ἱονοὰ ὈΚΥ {μ6 ογάϊπαὶ οὗ {16 πηὶϊΐ, 88 ἐαϑηογογα ὀογγογά 

᾿“ἀθοίπηιβ αυδγίιθ᾽; ΟΥ -67Γ-ΟΥ̓ ΤΩΔῪ ὉὈΘ ΒΙΠΡΙΥ δαἀαοά ἰο [86 οἝΡα πα], 
88 τιοἰαβϑαη-ογογαὰ 11. ὀργοῥέαβαη-ογογαὰ “1435, 

ατοοκ. Οδγάϊηα]8.Ύ. 11 ἕν: δεχα (ἕν- ἰβ ποῖ. 806. ποαυί.), 

ὌΔΙΡΆ. δέκα εἷς. 12 δώ-δεχα (ομῃῃ. δνώ-δεκα), Ηοπι. δυο-καί-δεκα, 

ἃπὰ ἴῃ Αἰ. δπὰ Πογ. δέκα δύο 8ἃ8 Μ6]1. 18 τρεῖς καὶ δέκα δηά 

(στ [π6 ποπη. τρεῖς ΟΥΥΒ(4111864) τρεις-καί-δεκα 1), ΑἸῇ. Πογ. δέκα 

τρεῖς 18 Ὕ6]1. 14 τέτταρες καὶ δέχα, τετταρεσ-χαί-ϑεκα δη6α δέκα 

τέτταρες, πὰ 80 ἔογῃ!. ΑΒ (0 {86 ΌΤΙ οἵ ξξ ἴῃ ἑχεκαίςδεκα Ὀ68146 

Βοθοί. ἑσ-κη-δέχατος 866 (80 Αὐὐμοτ᾿Β ασθοκ ατγδσητηδὺ 3 8 ὅ9 Ρ. 7]. 

Ιπ Αἰὴς δέκα δύο, δέκα τρεῖς οἴα. ἌΘ͵ΤΘ 868 ψΈΏΘῺ [16 Βα ὈΒἰΔ Υ6 

ῬΓοΟΘαρα; 6. ρ. δραχιειαὶ δέκα τρεῖς Ὀαΐ τρεῖς καὶ δέκα δοαχμαΐ 

(ΟΡ. ὙΥ̓́ΔΟΚογμαροὶ, ΚαἢηΒ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ ΡρΡ. 284 ἢ. ἂἀπὰ ῬΆ}1])ο]. 

Απζοῖροῦ 1886 φρ. 18 ἢ; Μοϊίδβίοσυμδηβ, ΟἿ. 6. δι. 1π8οὴν. 
ΡΡ. 126 4. 

Οτγάϊμα]8. 11} ἐνδέκατο-ς. 12 δωδέκατο-ς, ορο δυωδέκατο-ς, 

1) Πἰ τ1ὰλ9 ὈΥ ΙΟΓΠι τρισκαίδεκα 18 ἰο Ὁθ δαπιϊέθὰ (ον. Μοϊδέοτδπβ, αν. 
ον δἰὲ. [πϑοῖρτ.ἶ Ρ. 126), ἰξ οοπίαϊῃβ [09 860. τρῖς ΞΞ ἔτριγς (Ὑ]ΤΠΘΟΙοσ, Ποὺ 
τ. Νοιμπαϊδοοθηὶ 42) ἰῃ ἃ ογγϑὶ δ ]δοὰ βῃδρο, Οὗ τρὶς, 89 ἔοστη ἰξ δβεϑυπιϑὰ 
ἴῃ Ῥγορίβηΐο τοῖς Ὀθίοσο οοπβοηδηΐδ (1 ὶ 204 ὑ. 171). 
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Ιοῃ. ϑυοδέχατο-ς. ΕἾΟ 18 οησαρβ {ῃ6 υϑὺ8] τηοᾶθ οἵ ο6χ- 

ὈΓΘΒΒΙΟη ἰπ Οἰαββῖο8] Αἰο, [Ὁ] Ογοα ΟΟΠΒίϑίθη 7 ἴῃ {Π6 ἰπ- 

ΒΟΥ ΡΙΟΠΒ, 8 τρίτος καὶ δέκατος, τέταρτος καὶ ϑέκατος οἷο. 

ΗΟΙΟΥ [88 τρεισκαιδέκατοςς οχτωκαιδέκατο-ςς, δἀῃηὰ Ἡγοαοίιι8 

τεσσαρεσκαιδέκατο-ς πεντεχαιδέκατο-ς, ΜΏ16 γα πα ἑσκηδέκατο-ς 

ἴῃ Βοροίδῃ. 

1{4116. Οδγάϊπα]8. Τῇηθ [0]ονσίηρ ἰ8Β (86 ΟΓΑΙΠΑΡῪ [μα 1 
τηοἀθ οὗἨ οχργοδθίηρ ἔῃῆ686θ.Ὀ 11 ὥπμ-ἀθοθη, ἴῃ ἢγθί ραγί οὗ 

ΒΟ ΜΛ ΠΙΔΥῪ ΘΟΠ]ΘΟΐΌΣΘ ἰ0ὸ ΠΑΥ͂Θ ΘΟΠῚΘ ῸΤῚ ΙΏΟΓΘ ἔπ8 ΟΠΘ 

6886-ἴοστη (ορ. ὥπ-αδ- τ σίηἰ), ορ. 1 ὃ 688 ρὑ. 414, 1 ὃ 86 ρΡ. θ2. 

12. ἀμο-ἀδοὶνι. 18 ἱγδαθοῖηι ἴον “ἐγδο-αϑοὶρι (1 8 ὅ94 ρ. 460); 
Αἶδο ἐγζαδοΐηι, ῬΟΡΠΔΡ8 [Ὁ] πρ ἐγδοομέξ. 14 φμαΐέμογ-ἀθοἤΉ. 

156 φιπαάθομμ ἴον ἐφμηφμ(ο)-αἀθοὶι, 866 1 ὃ 688 Ρ. 414. 16 98- 

ἀεοίηι ἴον "δορφεαθοῖηι, 866 1 ὃ δϑ4 ρΡ. 450. 17 8ορίθη-ἀθοῖηι, 866 

Ι8. 2017 ν. 114. 18 αμο-αξδοευϊσίμίῖϊ. 19 Θη-αξοοϊσίημέξ, ορ. η- 

-αἀφοῖηι. ΟΥΠΟΙ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ. 816 ἱπίθγομδηρθα τὶ [μ686., 886} 

88 ἰγὸς οἱ ἀδοθηι, οοἱῦ οἱ ἀδοθηι; αἀδοθηι ἀμ, εἰθοθηι πουθ; αἰθοθηϊ 

δὲ ἄμιιδ, ἀδοθηι οἱ αἰ. ΝΣ 

Ὁπιῦν. ἀοϑοη- ἀμ δοο. ἱάθοθιῃ ἀυο᾽, 866 1 ἃ 201 τ. 114. 
Τ,αἰ. Οτάϊπαῖϊβ. 11} Ὡηπαθοίισϑ. 128 ἀμοασοὶηιμ-8. 18} 

ἐεγέδιι8 ἀθοίηιμδ, 141 σμαγίμβ αδοΐημμε8 οἷο.) ΤΆΓΟΥ ἀροΉημ8 ἐογ 8 
οἷο. 184 ἀμοαξοϊοξϑέηημμ-8, ΤΆΥΘΙΥ οοἰᾶσοβ ἀθοίηιμβ. 19- ἀρηαάξοϊ- 

οδρίη8, ΤΆΥΘΙΥ πόπμδ αδοίηη8. 

ΟἹά [τἴ8ῃ. [πῃ {86 οΔγαΐπα}8 γ1ὸ μᾶνθ {ἢ 6 ἴογτη ἄθασ, αἾΒ8γ}- 

ἸΔΌϊΪο ἴῃ (Π6 οΟἱάθν ἰδηριᾶρο, ἴῃ ἐδ Ἰαΐρ οοπίγδοίθα ἰῃΐο αἶδο 

(ἴοα.Ιν. ἀόα9). 11 οὐδ --- ἀφας, 12 αᾶ --- φας, 18 ἐνὶ --- ἀφασ 

δἴο.,) τῖδῃ {πΠ0 ποὺ ἴῃ Ὀοίνγθοῃ, 88 «ὦ οαἱξ ἄτας “12 Ὀαί(]66᾽. 

ἄφας αἀδε ὰ8 ποίμίηρ 0 4Ἃο ΜΠ αδέος η-1 ὃ ὰΒ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 8 

ὙΌΣ τηθϑπΐπρ πο} ἐῃ0 881|6 88 5,1. αὐλίξα- Οο(}. - 7 ΤΑ}. 

“κα. 

Οταϊΐπμα]8. 115 ορηηιαα --- ἀφας, 12 αὐ --- ἀφας οἷο. 

ΟοΥπαπΐο. Οἰγαΐηα]8. 11 δηᾶ 12 οοπίαϊη -ἰἰδί-. ΤῊΪΒ 18 

ἃ ΠΟΌΠ 8ίθπι οομπθοίθα ψ|0} οί}. δὲ-ἰοἰδαη ᾿ἴο Τοπιαϊπ᾽ (ν7 ἐἰεἰρ-; 

8κτ. μιράνεξ Ἵ οἸθανθ, 8[161.}, δῃὰ Ὁ οὐ ρί ΠΥ τηϑϑηὺ ᾿ΘΧΟΘΒ8᾽ ΟΥ 

Ῥοίπρ ἰποχοθββ᾽ --- οἱ πουἹὰ ἐμθπ 6 ὧὍπθ 'π δααϊοπ᾽, ἱ. 6. ἰὸ 

ἴθ; ΘΡ. θοίον 1. -ἰἶτα ἔγοτα ν ἰθἷ4-, δὰ 5Κν. αἀλέκα- “θοίηρ 
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ἴῃ ΘΧΟΘΒΒ᾽ 88 864 ψΠ6γῈ 10 δηα [1(8 τη] |0168 ἅτ οουρΙοα ὙΠ 

πο ΐΒ, 6. δ. αὐῥααλιλαπαυαίἑ- 'ὰ ΠΙΠΟΙΥ ᾿ἰπογοαβοα ὉΥ͂ οἱ τε 98᾽, 

αοίμ. ἀἐπ-ἰ ΟΑἩ.Ο. δἐη-ἰ ῇ, οὐ. ἐνα- ΟΑἩ.Ο. φιρο-ϊ ἀΡΡΘΑΡ 

ἰηβοοίοα ὑηάθὺ {Π6 8ϑαῖὴ6 οοηαἰζοη8β ἀπα ἴῃ {ὑπ 6 88Π16 ΜΨΑΥ͂ 88 {Π6 

ὨΌΠΉθ6Ι8 4 ἰο 10, 6. ρα. ἐναἰδί-ηι, σισοϊβη (Ο.8αχ. οἰϊοδαη “11᾽ ποπὶ.; 

[Ο]οτηρ ἐφῆαη 12). 18 ΟἩ.Ο. ανξεδοῆαη, Ὀὰΐ α͵8ο ἔομδ αἷδθη 
απαογοη ἀγὶ τξηΐη (τα, ΑΠα. βργ. Υ 628). 14 ἀοίῃ. Παυδν- 

«ἰαἰβμη, Ο.ἩΗ.α. βογ-σοβαη. 15 ἀοίῃ. βηιζοἰαΐι ΟἽῊ.Ο. πῊ- 

«2όαη. 16 ΟΗ.Ο. 58ε}ι8-τοῆαη. 18 ΟΑΗ.Ο. αὐέο-σοῆαη. 19 

ΟΙΗ.Ο. πήρη-ζοπα. 

Οτγαϊπα]8. 11 ((6π|.)} Ο.Η.6. εἰμ ἑ είο Ο.166]. οἰ έο οἰ ε. 

1218 (ἔ6πι.) ΟΑἩ.Ο. χιεροϊγ-ο Ο.166]. ἐοϊζέο ἰο ἢ. ΤΠ6 [Ὁ] ηρ 

ΟΥΪ 418 Ὀαρη ΟΥ̓ Ὀοΐηρ ΡἤΓΑΒ68 οὗ (6 Β8116 {Υ}Ρ6 88 [ιαΐ. 

ἐογεϊμβ αἀδοαιιϑ; Ὀὰΐ {Π6ΙΡ πγβϑὲ Πῃθ 6 ΟΥΥβία 864, ἰὑ ψουά 

Β66 πη, ἴῃ ργοθίμηϊο Θθυπιδηΐο, δηα (ΠΟΥ͂ {π6 πῃ οοπΐοτιηθα ἰο (ἢ6 

ΤᾺ]68 οὗὁἨ ϑιἰθι:η-οοροῦμαβ. Οοἴμ. Κ6 8.1 ἐπ γα βηνζία- 

ἑαϊμπαΐη “ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτω, ΟΑΗ ΟΕ. ἀν ο-Φοδαπίο, βογάο- 

-φζομαμίο οἷο., Ἀπ 4180 ψ  -α- (Ἰαἴο -6-)} 88 {Π6 πα] οὗ (ἢ 6 

ἢγβὲ ποθ γ. ΑποΟίΠΟΥ 86 Υ168, αἀογίγθα ἔγοτῃη (6 οδγάϊη8], νγὰ8 

υϑοα ἴῃ ἰαίεν Ο.Ἡ α΄... 48 βογξξη-ὸ 8ο8εδη-ἀ]ό. Ιοοαπαάϊο ἢ α8 ἃ 

ΟΟΥ̓ΤΟΒΡΟΠΑΙΠρ' 86 0168, “πῃ ηπρη)αη-4(ὁ 8οαίᾶη- (ὦ οἷο. 

ΒαΙιο-ϑδ᾽ανοιΐο, Πιπυδηΐϊᾶη. 11 υδηδοειίκα, 12 ἀού- 

εἰἰδα, 18 ἱγύοϊκα, 14 Κοίμενό- κα, 1δ ροηζὶό-ϊ κα, 16 8φοοσίό-ἰϊζα, 

11 8οργηό-ἥα, 18 αδεξδηϊόεϊδα, 19 αουγηό- κα; 11 ΟΠ}. 

ἰδζα-8, 128 ΟἿ]μ. απέγαϑ8 ἰδζαϑ, Ὀὰϊ [6 ψΟΓΟΒ ΠΟῪ 864 ἤΔΥ͂Θ 

εἰϊκέα-8, 838. 11 οδιδ κία-ϑ, 12. ἀρϑικία-8. ἰἰγῴοϊίκα, Κοίμγῖός 

“κα οἵα. οοπίδιῃ ἔογπηβ οὗ {πΠ6 ποαΐ. Ρ}]. ἴῃ ὈΟ(Β ραγίβ (δ 888), 

8Πἃ ΔοοΟΥα ΡΥ ΟΠ. 88 (Π6 ἀαί. -καηιδ ἀπα ἰπδίρ. «ἰἰαΐβ. 

ΠΘΩ {πὸ πραῖΐθγ ἀτορροά ουΐ οὗ υ86 ἰπ 1 υδηΐδη (8 408), -ἰἶζα 

8 ἐγοαΐθα 88 ἃ ΟΠ). βἰπρ'. ἔθη. ; 8η4 ἔπθη Ὁ γγἃ8 ἀθο} πα ρθη. 

«Πκὸ8 οἴο. ΤῊΒ ἱΠΗΘΧΙΟῚ 18 806 ἴῃ ΟἹὰ 1 ῃπυδηΐϊαη, δηα 18 

8{11] ἕο ἴῃ ἀἰδ]οοίβ οὗ (Π6 ἰαησιιαρο. -ἰἶκα ολυλθ ἔγοπὶ ἢ 

διἰ]θοῖνο ἡἠζα-8 Ὑθτηδϊΐηρ οὐθῦ, Ὀθίηρ ἴῃ ΘΧΟθββ᾽, ἃ δγ-ἔοσγμι οὗ 
[6 ΟὝμ. ἰδία-8. Ἰα8ὲ πηθηξοηθᾶ; δηα ἴο {18 ἋΑΥ ἰδξα-8. ἰ8 ἴῃ 

ΓΟΣΌΪΑΡ 86 ἰπ ἰῃ6 86η86 ΟὗὁὨ ἁὙΘΙΏΔΙΠΙ Πρ ΟΥ̓́Θ ΒΙηρΙγ, οὐ, ΤῊΘ 

τοοῦ ἰ8 ἰσῖᾳ- ([μαΐ. ἰζφμο τ. λείπω). ΟΡ. Οοιι. ἀϊη- 7 ἀθον. [Ι͂ἢ 
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ρὲνῶ -ἰἶκα ἀπὰ ἀρύ-ἰἶκα ἴμ6 ὅπ] οὗ (Π6 γβί τ θ Ὀ6 Υ Π88 δι3ϑ: πη] ιοα 

ΒΟ τὸ 186 ΠυΙΙΟΓΆΪδ. ᾿πηπ] 6 αϊΑίοΙ Υ [Ὁ] πίη, δηα Ὀθοοπιθ Ἰοῃρ; 

φ. ὅν. ἐζα-“αἰα ν. 25 δπὰ ὃ 826. (ὑ. Βεζζοπῦδγρογ, Βοὶ(σ. ΣΌΓ 
αοϑεδ. ἀος 1τἰ. ϑὅργ. 119 .; Κυγβομαί, ατδπι. Ρ. 269: ([ῃΠ6 ΑὐἴδοΥ, 

1μ|. ὙΟΙΚοΙ ΙΕ ἄον Ρ. 809, δπὰ ἴῃ ΤΟ πιο Γ 8 [πίογηδί. Ζίβοιγ. 1 251 ἴ.; 

Μληϊονπ. 16 Ἰαπρθη ὙΌ6816 49; 908. ϑοιμῃπηάϊς, Ῥ]ΓΑΙ 14. 839, 42. 

- ϑ] ατοηῖὶς. 11 γ)εαμῶ πα ἀεδείε (Ἰος. βίπρ. οὗὨ βίθπι ἀδϑεί-) τε 

ὋΠ6 προῦ ἰοη᾽, 12 αἀὔσα κα ἀεβείς πο ὑροπ (θη εἴς. Ο. μοι. 
κἷν-μα-ἀδεῖξ 11 ΞΘ ὋΠ6 ΟΥ̓́ΘΥ ἰδη᾽ ἀδο-ρα-ἀδεῖ 12 οἵς., δπὰ 
Οτ. ΤΏΉσβα. τὰ ἔχεα ἐπ᾿ ἐχκαδι ((Ὁ]}12, ϑδπι. ἀογ Οτ. Πιδ]οκί- 

᾿πθοἢτ., πο. 845. 10). ΤΠΟΓΟ ἀγὸ ἴπο {Υγ7γΡ68 οἵ ογάϊπα]8. ϑοιηθ- 

ἴπη65 ΟΕΪ ἴΠ6 πὶ ἔδίκθα [86 γα η 4] ἴΌστη, 88 οϑεν) μα ἀξϑρίε 

Ἴδ6 οἰρῖτῃ ὑροη ἰοπ᾽ ΞΞΞ 18} ; βοηθοί πη68 -πὔ ͵ϑ υβθὰ ἰ0 τη8 Κ6 
ἃ ἀοτίνδῶνο ἔγοτῃ [ἢ 6 ΘΧργθθβίοι ἴῸΓ (6 σαγάϊπα] πυτα θοῦ. [πὶ (ἢ 6 

ἰαϊίοσ οβδδο (86 ὑπ πρὶ οἰ ΠΘΥ ΒΒΟΝ (Π6 ἴοττῃ οὗ [Π6 Ποπι. 866., 

885 ρείϊ-κπα-ἀεεςῆκῶ 1535 οὐ Ὀ6 ἰτοαϊοα |1κὸ (Π6 εγϑὶ πηθι θοῦ οὗ 

ἃ δίθι-οοπρουπά, 88 ροίο-"α-σεξοίηε, ορ. 1 ὃ 47 ῥ. 86. 

ξ 1186. ὙποηίΥ [ο ΝΙΠπΟΙΥ - Π1Π6. 

Το [π4ο0-ἀογιηδηϊο ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ [ῸΓ τ] 0168 οὗ ἴδῃ ἴσοιῃ 20 

ἰο 90 δὲ ἤγβέ πιοδηΐ ἴνο, [ΓΘ 6, ΟΥὁἨ 126 ΡΓΟΡΟΓ ΒυπιῦοΓ οὗ ἴθῃβ. 

ΟτΥρίπΑ}]γ θοἢ ραγίβ οὗ (6 ρῆγχαβδο “ογα ἰπβοοίθα ; ὈΟ(Ὰ (ἢ 6 πη] 

(ὀχοδορί [86 ππϊηβοοίοά ππὶΐβ ὅ ἴο 9, 866 δδ 169 8.) ἀπά [)6 πογὰ 

ἴος ἃ ἴθῃ -- ἃ πουίες Ἶζονιῖ- ἔζηιί- (ἴον "αζονι- "αζηιί-, 866 
8 164 ρρ.2 {). 120᾽ νπαβ ἃ ἄνα), μ (Ὁ) ζηεί-ἰ; [λ6 οἴ τβ Ῥ] γα], 
85 30᾽ Ἐξγῖ ζοηῃτο. Βυΐ τμ686 Ὄχργθββίομβ [ὉΓ τη] 0168 οὗ ἔθη 
ΔΥΘ ποί ἰηβοοίοα ἴῃ ΔΗΥ͂ ἰδηρυδᾶρα; ἰπ 4]1] οὗ ἴθι [ῃ6 Ποπι. 866. 

[85 ὈΘΟΟΠΙΘ βίογοοίγροα. ϑόπιθ δ ἰϑαϑὲ οὗ [86 υπῖΐ8β 'ἰπ [686 
ΡΒ γᾶβοθ ὍὍΓΟ βίογθοιγροά ἰπ (Π6 ραγοηΐ ἰδηρυδρε ἰἴβ ἢ. ΤῊ Ϊβ 

8 Ῥτονοά Ὁγ "φείμε-Σονιί9 (Θ΄. τετρώ-χοντα 1,αῖ. φμααγᾶ- ικίᾶ 
Αγοϑέ. σαβιραγ΄-δαἰ- Αττηθη. ζαῦ-α- 88) δὰ "ρειφᾳδ-ζονιίο (6. 
πεντήτχοντα β8κτ. ραβοα-ἐά(-), ΜΉΘ τ γο δά- οστηδίθθ οὗ "ἐγῖ- 
-ζονείϑ. Τὰ ἰβ ἀουδεα! ποῖ μοῦ ἐξημΐ ἀπὰ "ζοπιὶθ μα ͵8ὸ Ὀθοοτη6 
ΟΥΥβίδ Π86ἃ 80 8οοῃ. 

ΤΊοδ6 ἔοστηβ οἵ ἰδ6 ποι. 806. ρὶ. (ἀ..)} πθϑυΐ. ὈΘοΔΙΘ ἷπ ἐδ6 

[π40- Οογπιδηίο ρογίοὰ {π6 ἴουπάδεοι ὑροὰ ΜΒΙοΝ 6σθ ὈῺΠ]Ο 

ΒΙΠΡΌΪΑΡ αὐδίγαοϊ ποὰηβ (οΟ]] οἴ γ68) οὗ [86 ἔθιηϊ πῃ 6 ϑομάογ, δπὰ 

μι». 
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ΟΥαΐμ 418 086 ἢγδί ΠΊΘΙθΟΥ γὰ8 {Π6 ποΙη.-806. ΌΤΙ. ΤΠ6 δὃ- 

δίταοί ποη8 ὙΘΓΘ 84-ἰογιηδίθβ οὗ ἐπ ἴδηι πὶπο "αοΐηιί- ἱστοὰρ οὗ 

61}: ΘΧΔΙΊΡ]68 ἅγ ὅ5Κν. ἐγζδάξ- 'στοὺρ οἵ 80᾽, ατ. Βοροίῖ. δικάς 
Αἴ. εἰκας, ΟΟἾν. βεῆδ 'δτοὺρ οὗ 20᾽ ρθη. πεὴεί. ΤῊ ογα πΠ8}8 ΘΓΘ 
ἀογνθα ἔγομῃ {Π686 ὈΥ͂ {Π6 80 ῆχ68 -ἰο- δῃπὰ -ἐ-ηιο-. ἋΝΆΘΩ [Π 686 

ὕνγο ῥΓΟΌΡΒ οὗ δϑβίσαοι πο η8 δηα ΟΓΪΠ4]8. Βργαπρ ἃρΡ, {6 6χ- 

ῬΓΘΒΒΙΟἢ8 ἴὉΓ [16 ΟἈΓΪΠ4] ΠῸ ΠΊ6ΓΆ]8, ἔγτοπι ὙΠΟ Ὰ ΓΠΘΥ 6Γ6 ἀογνοά, 

μδα ποῖ γοί ΠΥ ὈΘοοΙηΘ οοιηρουπάθΒ. ΤὨυ8 Ἡέγϊζοηι- "ἐγϊδηι- 
τριακάς ἀπὰ δ γξρην ίο- "ἰγτδην ίημηο- τριακοστός᾽ ΤΙΔΥ πδγθ 
δίοοα τοϊδίθὰ ἰο Ἢν ζοηηΐο ᾿ἴὮγθο ἔθῆβ᾽ πιοῖ ἴῃ [Π6 Β8π|6 ΨΑΥ͂ 
88 Ο.06.8]. ἀδυααοϑβοιχη, 20: ἰο ὠΐσα αθδοίὶ “20᾽, ἀπ 88 1,δΐ. 

φμαγίααοοιηᾶπξ ἰοὸ γμαγία ἀθομηια, ϑαοσγαῦὶδηϑδ8 ἴἰο βαῦγὰ τἷα 

οἷο. (ἢ 8 8 γ. ὅ). 

Βοιδτκ 1. Ῥογπαρδ ὑπ6 το-ϊοσιιδίοα ἐφείμζ[- διὰ δρειϑηξ- γϑὶ δρ- 
Ῥοαγοὰ ΟἿ]Υ ἴῃ 60]]θοίγοθ δηὰ ογάΐπα]β, ἱπ ὙΠ ΐο ἰπ0 0 88 ἃ ΟἸΟθῸ Υ 60Π- 

Βοχίου Ὀοένθθῃ ἐπθ σπορὰ ἴου {πὸ ππὶξ δπὰ ἰη9 ποσζὰ ἔου (Π9 ἔθη, Τ δ 
ταὶ σϊ ΟΧΡΙδΐπ οογίδίῃ ϑαΐῖγα οὗ [ὉΥΤΏΒ. τετρώ-κοντα 8Ππἃὰ τότταρά-χοντα ἴῃ 
τοοκ, μαποᾶ-δαΐ- δπὰ ραμοα-βαί- ἷἰῃ Αγϑϑεο: δηὰ ἐδοὸ αἀἰδόγθηθοθ Ὀθέτθθη 

Αυοβί. οαδιραγδ-8α.- δῃὰ 8. οαἰνᾶν)-ξά,-- τ. τετρώκοντα που]ὰ (θη ὃ6 
ΔΏ δἀ-ἰὈγπιδίο οὗἁ τετρωχοστό-ς; ὙἘ110 τετταρακοστός, ΘΟ ἔπ! 0 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, σουἱὰ 
δᾶγο [Ὁ] ονοὰ τετταράκοντα. 

Το ἀυ8] "ζην-ὶ ποθ μδά (6 σθαὶκς βϑίθῃι ἰπ 8}1 1ΐ8β 68868:; 
ὮΘΠ66 Θο6 Αγοβί. υζ-ϑαϊξὲ Ατιηθῃ. ἤ-ϑαη τ. ἐξέγκατι Τιαἴ. οἷ- 

-σίπίξ, ἈΘη66 4180 ἐπ6 οο]]θοὐϊνο σι -ζηή- : ὅτ. διεκάς εἰςκάς 

Ο.1ν. βεομα (Ο.γμν. μ-σοῖπέ Οὐτη. τσαη8). Βαυΐ [86 ποπι. 800. 

Ρ]. νγαβ "ζοριί-θ, ψΠθηο6. ΑΥ̓ΠΊΘΗ. -ϑμ, ΟὟ. -κοντὰ ἀπὰ ἰῃθ οὐΪ- 
Ἰοοῦγθα Αυοϑί. ῥηί-ϑᾳβ ΟἿἾσ. -οῦα -φα. Τὰ οδγαΐπα]8δ δηα οοἷ- 
Ἰθοίϊνοθ οὗ [86 ἔθη8 ἥοτα 80 ὑρψαγὰθβ ἔζην- 8 αἰ8ο ἑουπᾶ (1. 
«οἰκία ἀπὰ 81κν. ἐγύεδάΐ- Αὐγοϑί. ῥυ.-ϑαί- οἵο., ατ. τριᾶ-κας). Το 

ῬΟΒ810]6 οδ1868 ΙΠΔΥ δ6 δδϑὶρτιθα ἴοὸ7ν (μ8. (1) Βοβίἀθ Ἐζοηιέ-θ ἴῃ 6Γ6 
ΠΔῪ ΠΑΥ͂Θ 0Π60 ὈΘ0η ὙΟΔΚ οα808 ὙΠῊ Ἐφη-, δἂ8 ἴοο. "ζηνεϑι, 
ΟΥ (2) {Π0 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ ἀρ ΓΌΥΤῚΒ 0. {6 ΠυΠΊ ΘΓ 20 ΙΠΔΥῪ ΠΑΥΘ βοΐ 

{86 ἰγρ6. ΤῊ ογάϊπα]β μαά 411] οὗἉ ἔπθπὶ ἀουδέ]688 ἤζη- ἴο Ὀορίῃ 
ΜΙ ἢ, 88 αν. Βοθοί. ξιςκαστό-ς ὅτ. ἐγιξαϊἑξαηιά-8 Τ,αἱ. ἐγ: -οξϑίηιι-8. 

1) Οοτάβ ψογὸ ἔογιιθὰ αἴθ ου [9 δϑ}0 Ῥγὶποὶρ]θ ἰπ ΟἹ] ΙοοἸδηάϊο, 
ἱπ Γὐπυδηΐαπ, δπὰ ἰὰ ατοοκ. Εχδηρ]οθ: Ο.106]. ἐρξέθ9-: εἶκας᾽ δγιθρ- 

τριακάς οἷο.: 110}. αἀνίἀδδοχίνοεἐτθ “εἶκας᾽ (ὁ. ῷ. Ρ»Ὸ ἀοϊ εδείνεδα ηισίμε, ἰῃ 
Βτοίϊκου) ἔγοιαι "ανὲὶ αξοσίηε  .20᾽. ατ. ἔνδεκάς δωδεκας οἷο. 



δ 118. Οατάϊηα)]θ, ΑὈδέγαοις Νυθγα β, πὰ Οεάϊηδ}3. 91 

Βοπιδνκ 2. Αγοβί. οἱδᾳδίοηια- 18 Δῃ δἀ-ἰογπιαῖθ οὗ ἢδν᾽δαᾳϑίοηια- (ἸΠΙΘἢ 
ὙΓ6 ΤΙΔΥ͂ ἰΠ ἴδ ἔγοπι ῥγέ8ᾳ58), ψ ΘΝ δὰ 1[86]} ἐδίκοη π0 ρ͵δοο οὗ ἐῤν δαϑίθηια-. 

Ιηῃ Οτθοῖς, δὰ ἀουθύ]θβθ8 ἴῃ 118 Ῥτγοθίμηΐϊο ρουὶοᾶ, -χοντὰα ἰπθυθποϑα {6 6ο0η- 

πθοοίοα οτγάΐπ6}8 ἰῃ ἤ-χαστο-ς. ΤΏΘ ΟὨΔΗρΘ ΠΙΔΥ ΠΑΥ͂Θ ἰΔίκθη Ρ]6806 ἴῃ ΘἸΠ ΘΓ 
οὔ ἐπο ἀἰϊβογοηὶ ψάγβ; (1) ἔ-χαστο--ς ΤΩΔΥ ἴδΥΘ ὈΘΟΟπΙΟ ἧ-χονστο-ς δηὰ [ἢ Θη 

-χοστο-ς (ΟΡ. κεστό-ς ἴοτ ἤχενστο-ς, 1 8 204 ρῥ. 1171), οΥ (2) ὄ-χαστο-ς ΤΗΒΥ͂ 

ΒΙΩΡΙΥ δδᾶγο ἰδίζθη ΟΥ̓ΘΡ (ἢ ο οὗ -χοντα. ΤῊ ο ἴπθη βρτθδὰ Ὀδοϊςσαγάθ 

ἰο 30 δπά 10 (1οη. Αἰ. εἰκοστό-ς εἴχοσιγ) Ατοδά. δέκοτο-ς δυό.-δεκο)., δηὰ 

ἔογπαγὰβ ἰο 100 δηὰ ἐξ πιὰ 0168 (Ατοδά. ἐχοτόν.-- βοια δὰ ἴοη. Αἰΐ. -χόσιοι). 

ΤῊΘ οἷα Θχργθββίουβ ἴὉΓ {Π6 οδγάϊηα] ΠΟΙ ΌΘΥΒ, ΟΟΠΒ δύῃ 

Οὗ δὴ δ6]θοῖϊνο ἢ ἃ βυδδίαπεγθ, το Π6 4 ἴῃ ΑΥΠΊΘΠΊΔΗ, 

Οτγϑοῖς, δπὰ ]ιαἰϊπ, ἀπά ἴῃ (86 νθϑίῖο σψογὰ υἦϑαϊξέ 20, [Ιη 

ΑΥΔμ δπα ἰῃ Κοὶο {π086 ὝΟΤΘ αἰθρίδοθα ὈΥ (Π6 ρτοὺφ οἵ 

ΒΙΠΡΌΪΑΡ δὐϑίγαοί πουπβ; [Π6 ΟΠΪΥ ΑΤΎΔΠ [ΌΓΙῚ8. Μ᾽ Ὠ]Οἷ ΓΘ04] {6 

οἷά {γρ68 ᾶἃγθ Ανοϑί. υξβαίίξ, απὰ ἱπαϊγθοῦν 5. οὐξαίί-ᾧ (Β66 8. 177). 

Βυὺ 'ἰῃ Ατὐγδηῃ [μθ86 ἔὈΓῚΒ ΜΌΓΘ {ΠΘΠΊΒοΪγ 8 αἰβρίδοθα 1 {16 

ΠΌΠΙΌΘΙΒ ἔγοιῃ 60 ἰο 90 ΌὈΥ̓͂ ἃ Βροοῃα ρτοὺρ οὗ αὐδίτδοίβ, βοὴ 

8ἃ8 ὅ5κν. δαῤῥί- (Β866 8 1718). [Ιῃ Αδγιηδηὶς δηα Βα]ο- 5] αυοηΐο, 

Ὀοίδ (ἢ 6686 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ8 ΤῸ (Π 6 οΑΓαΪΠ 4] Ππυϊηογαΐβ πα {Π6 β᾽ Πρ ]ΑΓ 

δϑίγαοίθ πδα αἰβαρροασοὰ Ὀοϑίοσθ [ῃ6 ιἰβίουι αὶ ρϑυῦϊοα ὈδρΊη8. 
ΤἊΘῖΡ ρίδοθ ψὰ8 Α]]0οὰ ὈΥ ΟΥΟΥ Θχργοββίουβ ΜΠ Οἢ Δα το] 

8ΠπΠα ὑγῸΪ {Π6 88π|6 Θὑγτη] ορΊ 8] ἔδοίογβ, δηα [Π 6 8816 Τῃ ΘΒ Κ᾽ 

88 {π6 οΥἱρίπαὶ [π40- ογ δ ηο οχργοβδίομβ. ΤΆΚΘ [ὉΓ ΘΧΔΙΏΡ]6 

80, Ὗαοἴ!ι. ῥγοὶβδ ἐΐᾳ7μ8 ΤΑ}. ἐγὼ8 αἀδϑοὶγέψα Ο.Ο 8]. ἐγὶ ἀοβροίξ, 

ΘΓ ἰπ6 βυδϑίδηϊνο ψὰϑ (πΠ6 [πη60- ἀογιηδηὶο ΟΥὰ [ῸΓ ἃ 

ὅτου οὗἩ θη, ἔἘάεΐην- Ἐαεξηνεῖ-, 5111 υβοὰ ἱπάθρϑῃθπηίγ.3) 
0 ἴθ ῥγοῦφθ]θ ἐμαὶ ἔζονιέ- "ζηιί- Ὀδοαπιθ οὐβουγθα ααἱΐθ ΘΑΣΙῪ 
ἴῃ Αονμμαπίς δηα Βα]ίο- ϑ᾽αυοηΐο, 88 ἰπ {Π6 ΟΥΟΓ Ἰαπρίαροδ, 

Δπα Β8ηκ (ο (6 ᾿ονϑὶ οὗ ἃ βϑυΐῆχ; ἂπὰ ἴπ6 ΠΟῪ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΠΒ 

ΒΟΙΎΘα [0 γϑίγθϑ βοιηθμαΐὶ (6 ΟΥΡΊΠΑ] τηθαπὶηρ οὗ [Π6 σπογάβ. 

Βυΐ [Π0η {π6 βᾶπη6 ὑπὶπρ ΠΔΡΡομΘα ἃρϑίη, δηὰ {86 πο σψογάϑ 

1) αογπι. δίεχμ- 'ᾳτοὰρ οἵὁ θη πιυσδὲ Ὀ0 ἀοτγίνοὰ ἔγοπι "αἀοζημ- ἴῃ 
ἐπο ον πιϑηηοῦ. [πὸ [ἢ9 ἰηδίγ. ρὶ. "εχ άτη δηὰ ἰπ δὴ ἰηθίγ. ἀπα] 
ἔοτταῃ οοπίαϊηΐηρ δὴ “0 Γχ (ἰὰ ἰδ οὀχργοβδίοη ἴοῦ 20), -μημᾶηι" ὈΘΟΒΠῚΘ 

-μῆηνν, τιρῖρησ, δηα -ηι- ϑυοσοβϑίγοὶυ. ΤυΒ τὸ πδγθ ἐΐσιεηι, ὙΠΟ ζανο ἔπ 9 

ΕΡΘ ἴου ἃ ΠΟῪ 8βοί οὗ οαβθθ8, Οοἱδ. ἐΐσήμδ οίο. 8.66 88 8379, 886, Ὑμδὶ πιὰὺ 

ὍΘ ἐΐο το]διϊοῃ οὗἨ ἔοτιιϑ πὶϊῃ ὦ ἴῃ ἴπ6 τοοίτ-Βυ 4010 (Ο.Η.6΄. -ζεσ Ο.1ο06]. 
ΤΟΥ͂ ἐμ00.} ἴο ἤίεχιε- 811}1} γϑπιδῖπϑ δὴ Ορϑη απθβέΐοῃ. --- ΕῸΥ [6 πι880. ζοΠάοΓ 

οὗ (9 πογὰ οοπραγο 0.0.8]. ἀὔσα ἀδερίί. 



82 Οδγάϊηαὶθ, Αὐδέγδοὲ ΝΟ ΘΓα]8, πὰ Οτάϊΐη]8. 8 116. 

ΘΓ ὑΠΟΙΊΒΟΙγ 68 ΟὈΒΟυΓΘα δηα ὈΘοδπη6 βυ ἔχοθ. ΕὌΓ ΘΧχδμΡΪ6, 

'π ΜΙΔῊ Ο. ἀγξ-χὶς οἱογ-Σῖς ΜΟΔΑΗ͂. ΓΟ. αἀνοἰ- 88. υἱογ-σῖσ ἴΠ6 Β14] 

ρΡαυΐὶ αβ δῃηαὰ ἰβ ἃ Π6Γ6 βι Ἔχ, ὯῸ0 688 {8ὰπ ψὰ8 (μδὲ οὗ ΟἿ. 

τριἄάτκοντα οὐ ἰμαὲ οἵ [,αἱ. ἐγ: -σίμία αἱ ἴῃ68 Ὀδρίππΐπρ οὗ {Π6 
μιϊδύου! αὶ] ρογὶοα οἵ [Π6 οἰαββίοδὶ Ἰδηριιαρθθ. ᾿Απᾶ ἴῃ Οὐθστηδῃ [8πᾶ 

ἘΠ Ρ]18}}} {Π686 τη} } 0168 οὗἨἁ ἴδῃ 8.6 868 88 Δα] οἴ γ 68 ἀρτϑϑίῃρ' ἴῃ 

6886 ΜΊΓ {Π6 Βυδδίαπίϊννο ΜΟῚ [Ὸ]]ΟΥγ8, 1180 88 ὨΡρϑπϑα Ὑἢ [Π6 

Β᾽ ΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΒ ΜΏΙΟΩ (Π6 ΒΟΙΔη8 δπα {Π6 ΟὙΘΟ ΚΒ δα ἴἰη- 

Βουγι6α ἔγοπι [86 ραγοπὲ ἰδηρααρο: ΜοΔ ΗΟ. ἐν» οἱογ σὶρ τοοοπ θη ΐπ 
ΓΟΥΕΥ ΜΘ ΟἸκθ᾽ 88 οοπίγαϑίθα τι Ο.Η.(.. ἔδογζιρ ιοοπῆηο ἱτετταρα- 
κοντὰς ἑβδομάδων ἀπὰ ψιῖ Οο(ἢ. ἀασὲ βαυδν ἐέσιινι8 “μερῶν τέτ- 

ταρας δεκάδας", ἡιδὲ 1 α΄. τριάκοντα ἀνδρες ἰηδίοϑα οὗἉ "τρία κόντα 

ἀνδρῶν, Ἰμαἰ. ἐγτοίπία οἱγξ ἰπϑδίοδα οὗ δέγξ οοπίᾶ οἱγῦηι. ἨἩΟΎΘΥΘΥ, 

'ἵπ (οι ηΐο {686 ΠΘῊ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8 ΜΠ] ἤέθΖω- 614 ἐΠ6ῚΡ ρτουπα 

ΟὨΪΥ ἔγοπι 20 (0 60, ΜΏ116 06 ἐγ 6 οἴμοτβ οὗ (86 86.168 --- 70, 
80, 90 --- στ γ6 αἰθρίδορα 'π ργοθίμηϊο θυτηδηΐο ΟΥ̓ ἃ ΠΟῪ »ΤΟῸΡ 

ἰογιηθὰ ὁπ {Π6 ΔηΔΙΟΡῪ Οὗ δῃ οἷά δχργϑββίοῃ ἴορ 100, Οοἰὶ. 

ἑαδμιπξ.μπα 'δεκάδων δεκάς. ΤηΐΒ ὁμδηρα Μ1] Ὅ6 ἀϊδουιβθθά ἱπ 
δ 1718. 

Ϊῃ {Π6 ραγϑηΐ ἰδηριαρθ ἰῃθῦθ ΠΘΥ͂ΘΓ ΜΆΒ ΔΗΥ͂ ΥΘΙῪ ΟἷΟΒ6 

ΘΟμποχίοι Ὀοίθθῃ (Π6 ὙΟΡΑΒ [Ὁ ἐΠ 6 γϑυΐουδ τη] 0168 οὐὗὨἨ ἔθ 

8Πἃ ΔΗΥ͂ ἰπἰουηθάϊαίθ ὑη118 ΠΟ τϊρῃΐ 06 υβο4 σα {μ6πὶ 

(ἴῃ ὨυμΘΓΒ 800 ἢ 848 21, 22, 81 δῃὰ 80 ἔογί!). Τῇῆθ υπὶΐ 4]- 

ὙΔΥΒ ΤΘΙΠΔΙΠΘα 8η ἱπαοροπαάθηΐ νορά. 8666 8 118 ρ. 24. Τὸ 88 

480 ἱπάρροπάρῃΐ ἴῃ {μ6 αἰ ρθη αίθα ἰἀϊομηβ οὗ (86 αἰβογοηὶ 

ἰδησυᾶρθβ. ϑϑηβκυὶῦ 18 (Π6 ΟΠΪΥ ποίθ του ηγ δχοοροη. ΑἸοπρ 

ΜΙ ῃ6 ο]4 πηοίμοα οὗ δχργοβββίοῃ, γϑαϊο 186} οοπίβϑιη8 ὕἴϑιηϊ- 

Ὠἶπθ ΜΟΓΒ {ΠΚ6 ἐγάψαϑβ- γγξαΐ- (88᾽ οὐΐει8-ἐγηδαί- ᾿84᾽, ὙΠ1ΘᾺ ΤΌΠΟΝ 

[86 ΔηΙορΎ οὗ ἐγάψδ-αϑα 18᾽ οὐάϊμγ-ααδα "14. ἸιαΐοῦΡ, [Π688 
ΘΟΙΙΡΟυΠα ἴΌΣΓΙΩΒ Ὀθοᾶπ6 {Π6 τὰ]6; δηα [ὉΓ Οἶ6Ρ ΠυΙΌΘΥΒ ὃ6- 

81468 24, 84 οἴ. {6 θᾶγ βίθιῃ ΜψᾺ8 804 ἰῃ {μθπι; 6. ρ.. ὅξα- 

«οἰδαϊ- 21 (Ὀὰ} ὁπ (86 οἶμοῦ μαπὰ ὄκαααξα), ἀυὶ-ἰγίδαί- 82). 

ϑδηβκυὶῦ ΔἸ ΔΥΒ ΒΠΟΥΒ. ἃ Π]ΔΓΚΘα ΡῬΥΘίΘΓΘΠΟΘ ΤῸ οΟΙηρουπα Μογάδ 

(8606 11 ὃ 21 γν. 87), ἃπὰ {18 ΠΟ ῥΤοΟῚΡ ΟὨΪΥ 0] ονοα ἰδ8 

ΞΘΠΘΡΑ] ᾿ἴη68 οὗ [Π6 ἰδηρίαρθ. 

Υογάβ ἔουπηθα ὁ {86 ῥυϊποὶρ] οἵ βυδίτϑοίίΐοη ἢᾶνθ ὈΘΘῺ 



88 116,171. Οδτάϊηα]8, Αθείσαοὶ Νυμαθγαθ, δηὰ Οτγάϊηβ]β. 8 

ΔΙΓΟΘΑΥ ἀϊδουββοα (8 1715 ρ. 25). ἘἸΧΑΠΙΡ]98 ἀγὸ δζδηαίγίδαἐ- 
ὡπαίγίδαί- 29᾽, ραβοῦνᾳ βαίανι 'ϑδ᾽, ἐκᾶη πά δαίάηι θ9᾽. 

8 171. ἸὙποπίγ. ΤΏ6 οδγαϊΐπαὶ ϑηἀθὰ ἱπ "-ζηνέ (Ατϑεί. 
οἱ-βαἰδὶ ατ. βί-κατι), ΜΘ. 88 ποπι. 860. ἀυ. πουΐ. οὗ {π6 βίθῃι 

-ζημ- (8 294). 
ΤῊ ἢγβί ραγί ψνα8 "μοὶ- (ατ. Ηδϑγδοὶ. ἐείεκατι 1) εἴςκοσι), Ἐμὲ- 

(Ο.1ν. 3.-οὐο), Ἠμρέπι- οὐ Ἡμέη- (ΒΚύ. οὐ-δαξ- δ), Ῥοῦμαρθ 4180 ἔμ- 

(Αγναβί. οἱ:ϑαϊὲ, αὐ. ἐίσκατι ψὶτἢ τῷ, 1μαἱ. υτοσὶμπίξ, Αὐτηθῃ. ἔβα 

ἴον ἔσί-βϑαμέϊ οὐ Ῥσ᾿-ϑαηξδ). [Ιὑ που]ὰ βθϑῖῃ, {μθη, ἐμαί αἰξογθαΐ 

ΟΆ86- ΤΟΥΊῺΒ ὝΘΙΘ 864: Ὀυὺ ψ͵ὸ οδπηοί σοὺ δηγίίηρ ΚΘ ἃ. ΟἾΘΆΡ 

Ἰάρα 88 ἰο ῇηδὶ ἰῃ6 οΥρῖμδ] τηθμοὰ οὗ ΘΧΡΥΘΘθῖῸυ ΔΒ ἷπ 

Ι1π60-οστηδηϊο. [Ι{ 866 118 οοείδὶη ὑπαὶ 411] ἴπθ686 γαίῃ οὗ 

Ἐμοῖ- Ἰηϑαπὺ Ὑνο᾽, 8δηα ἰξ 18 παίυταὶ ἰο οοπηθοῖ ἔμοὴ ὙΠ ὕνο 

Ῥϑγίι6168 --- (1) 5Κτ. οἱ ᾿δραγί᾽ οἱ-ὅμ- οἱκὅσα- ὯὍμ Ὀούδ 81468, οἢ 
αἰ ογθηΐ δι 46θ᾽ (ὁρ. Αυϑδί. ῥηί-ὅδα-) οἱ-ἰαγά- τι, αγίμοτ Οοίμ. 

υἵεργα 'ἀραϊπδί, σι ]8- (ἴῃ ΘΟπιροβι 0) 1,80. υἱεἐγεῖσι.8 (Π ὃ Τῦ 

Ρ. 191): δῃὰ (2) μὶ 'ἴὰ Κ5κν, νεδλαΐ Ο.Ο 81]. νὥ-ἑογ πὰ ἴῃ (86 

ΟΠ. 806. αι. ὅΚΥν. ἀνᾶ-ὦώ. Τἤθη ἔμ-ῖ- ὕπο Ὑ1}1} Ὀ6 ᾿Κὸ Ἦγε 

Ἅγοο απὰ "άώμ- ἵπο (δ 160 ρΡ. θ, 8 811 Ηρ. 2). 8.66 {86 

Αὐΐδον, Μοτρἢ. πὲ. Υ 28 ἢ, Βασι βοϊοιηδ ϑιυα. Ζὰν ἰάρ. ϑρσδοὶ- 

βοβοῖι. 1 714, δπὰ θοὸν ὃδ 28, 296. 

ΤῊΘ αρδβίσαοί δυαθά ἴῃ "-ζηέ-8. (1π [86 ποπι. βίπρ.): ΟἿ. δισκας 
ἐκκάς εἰτκάς ΟἹἽν. 3-οἴ6. ΤῊ οτγάϊπαὶ οπάθά ἰῃ "-ζην ἴο- 
Ἐ᾿ζηϊίημπο-: αὐ. Βοροί. ἐιςκαστό-ς 1,αὐ, οἱ-οδβίρηιε-8. 

ΑτΥϑη. αγοβί. υἱϑαΐ. δεν. οἰδαξί-ὃ ἴθ ἃ ΒΙπρΌΪΑΓ δὉ- 
ϑίγβοι ΠΟ ἴογπηθα ἔγομῃ {86 ποτῃ. 800. ἀπ. ἴῃ "-δαΐί, αἴ (80 

ἈΠΑΙΟΡῪ οὗἉ φαῤῥί-ὃ θ0᾽, φαρία ὃ “10᾽ οἵἴο.: ΡΘΟ0ρ0]6 8ι1 4 υἱδῥαίψά 
λάγτμαηι, ἀπὰ σι] (Π6 6886 οὗ (Π6 Ἰαἰίο" ψογὰ δϑβίτη]αίθα οὐξαίψά 

λάνγ δ δ σι 20 ὈΑΥ βίθθαβ᾽ ᾿ι8ὲ 88 {ποῦ βαϊὰ δαξέψά δάνγτηδηι 
δα ἐαῤῥψά δάνγιδηῥ “πὶθ Θ0 ὈΑΥ βἰθθάβ, Τῇ Ἰαύον οὐδαΐ- ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο Ὀ6 Τ]ΘΓΘΙΥ 8 δἀ-ζοστηδίθ οὗὁἩ [86 πυπιθοτβ 80 ἰο ὅ0 ἐγήδάέ- οἴο., 

1) Ῥδηΐθιβϑεου (ΕΡὶ ζυαρΐοα, ὕ 8616 1890, Ρ. 88) σπουἹὰ πον τοχαγὰ 
Βοσδοὶ. ῥβείπατι 86 βίκατι ᾿πβυοποορὰ ὈΥ (Π0 ἔοτιι οὗ Αἰξ. εἴκοσι, ὙΠΪΘΒ ἢ9 
ἰδ κοθ ἰὸ βίβπα [Ὁ δβιχοσ. Τηὸ ἀϊρμίπουρ οὔ [,ε.- 88 πὸ Γγ08] βυρροτί 
ἩΠΙΔΙΘΥΟΣ ἴπ ἐπ 6 Οὗ [πἀο0- ἀογπδηΐο ἰδηρύδροβ; 81} 1 οδῃ 860 πο γταδαϊϊὰ 
ὕΘΔΒΟΙ [0Γ ἀϑηγίηρ ἐπὶ ἰδ γοργϑδθηΐβ δὴ οὐ χίηδὶ Ῥγοθέμπῖο ΨΌΓΠι. 

ΒΡΥΌ ξδηη, Ἐ]οποη δ. ΠῚ, 8 
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88 ὁπ ἴπ6 οὐἶοὺῦ μαηὰ οὐδαῤέ- 8 {Π6 {γρ6 ἴον ἐγύξαξί- ΠΙΟΝ τγᾶβ 

θα ἴῃ ΤῸ Γ6 τϑοθπΐ {Ππ|68 δ᾽οηρ τ ἢ ἐγ -δάΐ-. Αὐυοϑί. υἵ-- τπαῦ 
ΘΟΙῚ6 ἴγοπλ υὕσ; 866 [86 Αὐΐπον, Μοῦρὰ. πὶ. Υ 21. 

20) Ανοϑί. υξϑαβίθηια- ἰπϑίοδα οὗ "υϊϑαβίθηια-, 866 8 176 

Βοιη. 2. 8Κτ. υἱδαΐ -ἰαηιά-8, ἀοτϊνοα ἔγομι υἱξαξέ-- (ορ. φαῤῥί-ἰαπιά-8 

8 178), δπὰ οὐξά-8. {|π0 δδάαξά-δ ΘΙ θυθηί μ᾽ οἵο. 

Αὐιθηΐϑη. ἔἄδϑαρθ ῬΓΟΔΌΪΝ ἴον ἤφϑαη "οϊδαη(ὃδ σι σ- Ξξ 

,,-2 τϑ8. τες -ἶ-, τας τῷ τῆι, 8601 8 282 Ρ. 191. ἔἤἄδαπ, {Κκ6 {86 
π.}} 1 0168 οὗἩἨ ἔθη ὑπαΐ [0] ον γοα 10, γϑοονοα ᾿πβοχῖοθ Οη06 ΠΊΟΥΙΘ 

(48 δὴ ἐ-βίθπ)), 6. 5. βθῃ. ἀδί. ζϑα-ἶ-ο; δηα Ἰδαίου ἰξ γὰϑ 8180 

ἀθοϊ πο ἴῃ {Π6 βἰῃρυϊαν. Οταάϊμαὶ ἤβαμ-ογογά. 

ατοοκ. ον. Βοροί. βίκατι, ἀμ τι εἰ ΠΥ. ἐξείκατι Το. Αἴ. 

εἴκοσι οπι. ἐείκοσι. 20} Βοροί, ῥικαστύό-ς Αἰξ, εἰκοστός. ΑὈδίτχαοί: 

Βοροί. ἐῥικάς ΤΊ.6β8. ἱκάς Αἰἷῇ. εἰκάς. ΤῊΘ αυδη!ῦ οὗ ἐ ἴθ [86 

ἢγϑύ 8υ1180Ὁ]6 88 ποὺ Ὀθθὴ δϑοθγίαϊηθαά. -ο- ἴῃ 9]466 οὗ -α- 88 

ἄχθ ἰο {π6 ΦὉ]]οσπρ τυ] 1}168 οὗ ἴοθπ, [8 θγϑὲ βοῦγοθ δθὶπρ' 

[16 Θηάϊπρ' -κοντα; 8606 8 116 Βρι. 2 ρ. 81. Ηρβυο ῖιβ [88 

ῬΓΘΒΟΙγΘα δηοίμο ἴοσὰ ἔχαντιν (8. ἰκάντι») πιὰ {Π6 -»- οὗ 
-κχοῦτα. Τὴ6 ν ἐφελχυστικὸν ἸΩΔΥ ἢᾶγθ θθθη ἢγβὺ δααρα ἴο εἴχοσι 

θη ἰὑ ΜΒ 80ἃ 8ἃ8 ἃ ἀαίϊνοθ, ὁρ. ἴη80, ἀνδράσιν ἑνὶ καὶ εἴχοσιν 

(Δἴδδββθη, 0)6 ᾿ἰίοσα ν ραγαρορίοδ, 1881, Ρ. 84). 

Τ41|16. οἵ-σὶμίϊ. υτοδϑδίηιν,-8, ΥΆΤΟΙΥ υἵρἄϑίηημι-8. ἊΝ ΒοΙΠΟΡ 

υἷ- ὙΘργοβοηΐβ ἀρ. ἔμ7- ΟΥ̓ μδὶ- 186 ἀπορία; ψὸ βπα φρεσὶ 

ἴῃ 6.1.1..1. 1194, Ἰαΐον ἔμδπ 106 Β.0. [{ 18 4180 ἀοιυ δία] ΜΕΥ 

{πῃ6 πα] -Φ οὗ -σὶμέξ ῖ8Β Ἰοῃρ; ΜΒ δὴ οΟΥρὶπα] -ὁ ᾿ϑηρίμοηθα 

ΟὨ {π6 ΘΠΔΙΟΡΎ οὗ -ὦ ἴῃ ἐγϊριμία οἷο., ΟΥ Μὰ8 -οἱ ΟΥ̓ -θὶ., [ἢθ 

οπάϊηρ οὗ (6 ποι. 860. ἀι. ποαί, οὗὨ οὁ-ϑἴθιηβ (8686 ὃ 298), βυῦ- 

ϑιϊαίοα ἴον ὃ ΤῈ -σ- ΤἸΌΛΠΘΥΒΘΩ. ΠΟ]48 ἴο 6 οοττθοὺ ῥδο- 

πΘ ΘΑ] ἴῃ 8ορέϊηφοηί πη θη (φμεααγίηρομξ οοἰϊηφομίῖ}), δπὰ 

[πὴ ἰο πᾶν οχίθηἀθα [86] ΟΥ̓ ΔῃΔΙΟΡΎ ἱπίο οΟὗ6Γ ΠῸΠΙθΘΓΒ 

( 8. 499 γΡ. 866); ἴῃ οοπβιἀοτίηρ {Π|8 4αθϑίϊομ, ΜῸ τηϑί ποί 

[ογροὺ ἐμαὲ ἃ πιϑᾶϊα ἢ 8660 1ὴ8 4180 ἰ0Ὸ Ὀ6 ἱπαϊοαίθα ὈΥ {6 2- οὗἉ 

ΑἸθδ8η. -φοί τουρ οὗ 20᾽ (ήε-26ϊ ὉΠ6 βοοτθ᾽, αὐ-σόξέ. ὅνσο βϑοογθ 
οἰ.) --- 806 6. Μογογ, ΑΌἢ. χὰ ΝΜ. Ἠονίχ᾽ 10. ἀἰδουγίϑίαρ 1888, 

ΡΡ. 90 ἔ,, ἀπά οοιηραγθ {Π6 τηθαΐδθ ἰη 1,αὐ. φμαάγιμ- ὃ 168 Ρ. 11, 

στ. ἔβδοιιο-ςς Ο.Ο.8]. 8δοανπι ὃ 171 ρΡ. 19. 
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ΟἹ [τἰϑ. Μεοῦθ (ρθη. βομοὲ ἅαι. βολὶι) ἴον "-ζηνοϑ 

( 8248 ρν.201, εὶ 620 Ρ. 467, 8 684 ρῥρ. 414 ἢ, 8. 651. θ ρ. 809, 

δ θ8ὅ ν. 52) ; ΡΟΒΒΙΌΙΥ 5ῖ,- ἰοοκ [86 ρ]δοθ οὔ ᾿μῖ- οὐ ἔμδὶ- ΔΘ Σ᾽ 

(Π6 ΔπαορΎ οὗ ἐγίοδα. Ο(Ογιγ. ὠ-οοῖπὲ Οὐτη. μεσαηδ. (86 ὦ 

οὗ ψϑῖο ἢ} 88 ποῖ Ὀθθη δχρίαϊπθά; ορ. ΤὨυγΘΥϑοα ἴθ ΚυΐπΒ 

Ζίβοιν. ΧΧΥΙ 810 ἰοοίϊποία 2. 2015 ΜΙᾺΣ. πελοί-ηιαά (ἰπ- 

ἔοστϑα ἔγοιῃ οδίοσί-ηιααὶ). 

Οαοτμδπΐϊο. Ὅἀοίϊ. ἐράϊῥῥᾳ7μ8, ἀαί. ἐράϊηέσιθα. ΟΙἩα. 

φιρείη-ὲ Οὐϑαχ. ἐιρξη-ἔἶρ, (86 ἤτγϑθε ρα θϑὶηρ ἃ ογυβίβ βθα 

ἀδῖῖνο. 205 Ο.Η.6. φσιροίμσισ-ϑίο. ΑΒ ἴο Ἤσχι- ἴον "αἀοζηι- 
806 Ρ. 81 ἰοοίμοίθ 1. 

Βα] ο- ϑ᾽ανοπῖο. [10}. οὐ ρίμανγ "αυὶ αδοείπιδ (ἀ8]), 
ἤθηοο αἀσὲαοϑομηέ απϊηβοοίοα, δηα 4180 ἃ ἀἰαϊοοίϊο ἔογπι ασὲαοβ:ίηεβ 

[Πγουρ βιὰ] θη ἰοὸ ἐγ δαοδχίηιίβ οἷο; 205 ΟἿ}. απέγα-8 

αἀεεσίηια-8, τοοάδτῃ αυλαοϑοίηα-8. Ο.Ο 8]. ἀνα ἀφϑοίέ (ἀια)], 80 

ἀοδοίϊ ἰβ ταβ80.); 20}} αὔοααεϑρίε ἀνα ἀοϑρίη, ἀπά, [Ὁ] ηρ 

ἴΠ6 αϑῃϊοι οἵ βίθιῃ-οοιηρουπάβ, ἀσοάοϑοί ἔμ, (ορ. ρείο-πα-αοϑβοιϊηᾷ 

δ 17 γν. 29). 

8 1186. Μυ]υ0Ρ168 οὗ Το, ἔτοιη Τ ΙΓ Υ ἰο ΝΙποίγ. 

Ατγϑῃ. Ττδοθβ οὗ {π6 οἱ πϑαυΐοῦ Ρ]υγᾺ] ρἤγα868 "ἐγ ζοημο 

οἷο. ϑυγγῖνα ἴῃ {πΠ6 ἔγδθί οοιῃροποπίβ οὗ Ανυοϑί. σαβισαγ'-8αἴ- διὰ 
5κν. ραβοᾶ-δά{-ὀ Αγοβί. ραποᾶ-βϑαί-., Β'ποθ ἔμθβθ [Ὁ] σα ἰῃ6 
ἈΒΔΙΟΡΎ οὗ Ἦξγῖ- (866 ὃ 176 ρΡ. 29), δῃὰ αἷβδὸ ἱπ {π6 ἤγβέ ραγί 

οὗ 5Κγ. οαἰσαν -δάϊ-, ἴῃ ποι "σαίοαᾶγί- ομαηροα ἰο σαίνᾶγζ- οἱ 
[Π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ υἱ' δπὰ ἐγύὴ-. [Ιἢ φῥγοθίβηϊς σγϑῃ (ἢ6 ἔθπηἷπθ 

ΒΙΠΡΌΪΑΡ δὐδίταοί ΠΟῸἢ8 αἰβρίδοθὰ [6 οἱὰ Ῥ] γα] ὈΏΓαΒ68Β, δπὰ 

ἴπ {Π6 ΒΆ1η6 ρΡουΟα 686 88Π|Ὶ6 ΤΌΓΤΏΒ, ἴῃ (Π6 ΠΏ ΘΥΒ ἔσο 60 

ἴο 90, ψογ6 {μοιηβοῖνοβ αἰβρίδοθά ὉΥ δὐβίσαοί ποὺμβ ἀσγιγοα 

ἔγοτῃ (86 υπϊΐθ, 8Κν. ξαῤῥί-ὃ Αγοδί. χόναδίέί- 'ὰ ῥῬτοὰρ οὗἉ εἰχ" 

(ἐ. 6. δὶχ 68), δπα 80 ἴογίῃ. 

Ιὴ {16 βϑοοπα το οὗ 80, 40, «πὰ 80 (6 ψΟΔΚ βίϑχῃ 

5. ζην- τες ϑ1κγ. -ἐαἰ- Αγοβί. -ϑαί- ᾿δ8 Ἰθυβι]ϑὰ ουὐ {86 οἴδμδγβ; 
5 κν. ἐγύεδάξ- εαἱοαγ -ξάϊ- ραβιοῦ-δάΐ-, Ατρβί. ῥγέ-βϑαί- σαβιρατ'- 

-8α(- ραποᾶ-8αί-; ᾿-ζοηνῖ- ἰδ ἴουπα ΟὨΪΥ ἱπ Αγοβί, ῥγένϑαβ, δὴ 

᾿πἀθο 8016 ποτα, ὙΠ1ΟὮ ΟΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 ἴο Ο.Ἶν. ποηι. ϑῖπρ. ἐγέσοδα 

(ορ. Α800}1, Καὶί. δΒιίαά. 100). [π᾿ Αγνϑϑίϊο (89 806. ἴῃ -βϑαί-6η1 ὙὙᾺΒ 
8Ὁ 
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υϑοα ἴον [86 ποΙη. 88 Μ62)]}},) ἀοι 1688 ὑπᾶϑν (86 ᾿Ἰηῆἤμπθηοθ οὗ ἐπ 6 

πουΐον 8αέθ-ηι 100᾽: Βομοθ {Π6 ΨψΟΓΤα ψγὰ8 ἀθο] ] 6 α 88 8 0-8ύθ:ῃ, 

56. Ρ]. ῥνϊδϑαίαπαηι, ραποἄϑαία-σᾶψα- 'δρᾶοα οἵ 80 ρᾶοοβ.. [Ι}ῃ 

ϑδηβκτῖς (π6 ἈΠΔΙΟΡῪ οὗἉ υἱξαί-ὁ ργαγα τίβα ἰο ἐγέξαξί-8,) σἩΙΟΝ 
Μ 88 864 ΔΙοῃρ αἰ ἐγ ξάί-. 

ΜᾺ τοραγὰ ἰο {π6 ἢγϑί τηθι 6 Ὁ, {86 0] Πρ 8.6 ΑἸ ΓΘΟΙΥ͂ 

ἀρβοοπάθᾶ ἔγοπη [π60- Οἀθυπηδηϊο [ΌσΊηΒ: Αγυϑϑί. οσωῤισαγ- ἴτγοιῃ 

πρ)ροίμζ- (ορ. 1 ὃ 806 Ρ. 242) δπὰ 5ΞΚγν. ραβεᾶ- Αγοβί. ραποᾶ- ἔγοτη 
Ἐροθιθηξ-, 860 ἃ 116 Ρ. 29. ὙΥ̓ΒοΙΠοΡ Ξ'͵κν. ἐγὴς τϑργοβθηΐθ ῥΓθ- 
Αὐγϑὴ ἪΡ 1") ΟΥ 8 8 δα-ἔογιηαίθ οὗ υἷ-, 8 ἃ ἀουδέι]} ροϊπῦ; 

ΒΚγΥ. οσαἐσᾶγ.- ἰπϑίοδα οὗ ἔοαίνᾶγι- πιυϑὲ οουπὺ 88 8ὴ 8δἀ-ἴογτιηδΐθ 

οὗ {μ18 Κὶπά, Αγνεβί. σαῤιοαγ'-8α - 88. ΘΟ 864 ὙΠ ΘΟΙμρου 8 

Ηκὸ ἀἰαγ'-οαγαπα-; ἈΘΏ66 ΔΙοηρβίαθ οὗ σαῤγι-πιᾶδψα- 84]. ᾿ΘΥΘΥΥῪ 
[ΟὉΓ τηοηΐῃ8. οοηηθοίοα ΜΠ ΟΣ τροπί δ᾽, δηὰ {π6 κ6, ΜΘΓΟ 

οοἰμθα 810} ΘΟΙΩρου "ἀθ 88 σαβιραγ'-Ζαθ9᾽ α- ἹἸουγ- οοἰοα, ΤῊΉΪΒ 
Β8116 σαβιραγ'-β8ϑα:- ΤῊΔῪ (ΠΟΥΘἕΟΤΘ πᾶν βυρροδίθα ῥγί-βαί- ἰη- 

βίοδα οὗ ᾿ῤγ᾽-8δαί- οὐ ἔῤδγίϑαί-, ἀπὰ ρμαηοα-βαί- (Ὀθ8146. ραποᾶ- 

«8α.-). Βαυΐ {π6 ῥγί- οὗ {6 ΜΗ͂Β. πιᾶὺ Ὀ6 8ὴ ἱποοισϑοῖ τηο046 
οὗ υυιπρ ῥγὲ- οὐ ῥγῇ- (866 {Π6 Αὐΐμοῦ, Μουρὴ. Τπί. Υ 27), 

Δηαὰ ραμοα-βϑαΐ- ἸΩΑΥ ὍΘ ἃ ρΘοηυΐηα ρῥτοαποὶ οὗ (Π6 ἔπη6 ΨΈΘη 

ἀρεθηθ ζοηιίθ γγ88 8{1}} ϑρόκϑθῃ δᾶ μδὰ ποὲ γϑοί θθθῃ ομαηροάᾶ 
ἰο γροοφὲ ζονιίθ (866 8 116 Βδῃ,. 1). 

60 8Κνι. ξαῤῥ- ὁ Αγοϑβϑί. χόραῤῥἐϊ-ὅ. 10 51καὶ 8βαρίαϊ-ὃ Ανοβί. 

μαρία» --ς ἴῃ 6 ἃ οὗ [Π6 Ἰαΐίον 18 ἀπ ἴο (παὶ οἵ αὐέαὲἑῥ-; α ἰ8 

γοίαἰποά ἴῃ δαρίαϊῥἐ-σαπέ- ἱδουθηῖγ -ἴο14᾽, 80 5Κτ, αὐτέέ-ὁ (ορ. 8 172 
Βοιι. Ρ. 19), ἀνϑβέ. αἐέαϊξί-ὁ. 90 5Κγν. παυαζί-ὃ Αγοβί. πασαϊξὅ. 

ΒΚν. φαῤφίί- δῃὰ Αγνοϑί. παναϊξἐ- ὃ ἴᾶγα ποῖ οϑαβθὰ ἰο θα {86 

ΠΟΘ Κ,ΘΠΘΓΑΙ 861η86 Οὗ ἱ»ΤΟᾺΡ οὗἉ βἰχ᾽, ρτοὺρ οὗ πἰπθ᾽. 

Βοπδτῖ. ο ΠΙΔΥῪ αϑϑὶβη ἃ γθβϑοη [Ὁ (6 186 οὗ ῥαβίέ- οἴο. ἐπ Ρ]600 

οὗ οοτζοβροπάϊης αδὐϑίγαοὶβ οὗ ἐμ βαπιθ [ἰπὰ δ ἐγίξ4ί-. ϑβυθῃ! ἃ τ80 
δυρκχοθίθ ἐμαὶ ἴῃ Ῥτοθίμηϊο ΑΥγη ὨΪΚΉΘΥ πη ΘΥΒ οοὐἱὰ Ὀ6 οΧργοδϑϑᾶ ὈΥ 

ἃ βοχαζοβίπιαὶ ποίβεΐοη, ἰῇ ἩὙΔΙΟΝ (ἢ6 πογὰ ῥαῤῥέ-  αδναδιϊ-ὅ “ἘὨΓΘΘΒοΟΓΘ᾽ 
Βοϊ]ὰ (Π6 πιοδὲ ργοπίηθηΐ 9]806θ. Εθῃ ἰπ  ἰδίοσίοαὶ ἐὐπιθθ ἐπ δηοίθπὶ 
Ῥογβίδπθ πδὰ ἃ ὑϑιβαυῖθὉ]9 1Πἰκί ΤῸΡ ἐπ 6 ΠΌΤΌΟΥ δἰχὶγ δηὰ 18 τοῦ εἶ 1908, 
88 ἰῃ6 Βοχπιδηθ ᾿ι8δὲ ἴον δεσᾶσίηἰ διὰ δεδοεμίξ (600 Οδηΐον, Μαϊποσαὶ. Βοϊϊτ. 
Σύ Κα] υγ] οΌθη ἀθν Υ δ] τον, 1888. Ὁ. 861 ἢ.) ΤῊΘ οτὶ κί παὶ δΘουιρουπὰ πυμιθγαὶ 
ἴον 60 νῶβ ἀΐθρίδοοὰ ὈΥ͂ ῥαῤῥί- ἴῃ Ῥγοοίμπίὶο Ασὐγϑη, δπὰ οογγοϑροηῃάϊης 6Χ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΩΒ ἴον ἐδθ ἔο] ον ἔθ η8 Θϑὲθ Ὁ] 8) 6 ὰ ἰπθη 80] γ98 ἰδῖοσ ὈΥ̓͂ ΘΠΔΙΟΩΎ. 
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Ιῃ (6 ρἤῆτγαβθθ ΚΚγ, ἐγήδάξα μάγτμδηι, ξαξέψά μάγϊηαηι “πιὰ 

80, 60 ὈΑΥ͂ ϑἰθοθάβ᾽ ἐπ οα868 Ὕ6ΓΘ 8ββι πη]αἰθά, ροἰνίηρ ἐγ ξάξα 
λάνιδλϊῥ, ξαδψά μάν δἠϊξ, ἀπα ἃ ΤὈΣΓΠΘΙ δββὶ !]αοη οὗ {Π6 Αγδί 

πογὰ ἰο Π6 πυμηδογ οὗἩ {μ6 βϑοοπά ργοἀυοοᾶ Ά5Κγν. ραβοαξαασνλὶν 
υᾶμαϊξ “πἰ} δὅ0 ἀγτονσϑ᾽, [86 ΠΌΙΉΘΙΓΑΙ Ὀθίπρ' ΠΟῪ τοραγάθα 88 δῃ 

δἀ]οοῖνο. ΤῊ Ανρβίϊο ῥυϊβαίαπαρι δαιογίπαηι ᾿τἰρὶία ΑὈτογατη᾽ 
8 βὰν (οΡ. 110}. ἀοδοέηιίίϑα πιδϑίοδεε Ὁ. 28 Ἰοοίποίθ 1, 1μ,α. 
ἀμοοηΐξ υἱνῖ 8 180). [Ὁ ἰδ ἱπιργοθ48]6 (Πδὺ [Π6 Ἰαὐδν σΘοπβυγι οἴ] 0 

8 ᾿πηπ] 6 ]ἸΔ. 6} Υ. οοπηθοίρα σι ἐπα οΥἱὶρίπαὶ ποαΐ. Ρ]. ρῃγαβϑθθ ἮΣ 

ζοπιί9 “Ὦγθ6 ἐθηβ᾽ ϑίο. 
Ογάϊΐμα]8. ϑ8||κγ. ἐγβαέ-ἑαπιά-8 οαἰσᾶγ ξαί-ἰαηϊά-8 ραβοᾶξαί- 

«ἑαπιά-8 ἀπὰ ἐγίξά-8 οαἰυᾶνδά-8 ραβιοᾶξά-8 ᾿|κ6 υἱδά-8. (8 111 

Ρ. 338).. ξαῤῥί-ἰαηιά-8. βαρέα, -ἰαητά-8. αὐτέϊ-ἰαηιά-8. παραΐϊ-ἰαπιά-8 
ἃπα ῥαῤξῥά-8 βαρίαΐά-8 αὐτίά-8 πασαίά-8 (ΟΌΒοῦνο ἰμαὶ ἐ αἰδβίϊη- 

δυΐθιιοθ ποθ ἔγοιη φαῤῥῥά-8 ᾿δἰχίι; β8αρίάξια-8 ᾿Βουθηΐῃ, ὙΠΟ. 

μαγθ ἐδ); (μ6 αϑὲ {γθθ ἄγ ἴο 6 ὀοιηρατοά σι -φαίά- ἽἼΟΟΙΘ᾽ 
(8 119). [Ιῃ Αγνοβίίο οἿἱὺ ῥγ βαέα- ᾿'8018᾽ 16 δοίιδ!] Υ ἔουπά. 

Αστηθπίϑη. -8μὉ} ΘΔ ΠῚ6 ἔγοπι (86 βίθπι -ζορι- ( ὃ 19 Ρ. 10), δηὰ 
18 ῬΤΟΌΔὈΪΥ Βῃογίθποα ἔον ᾿-ϑοπία. ϑοιηθύϊπηθθ ἯὙ6 ΠΑΥ͂Θ -ὧ-, [Π6 

ὙΟὟΘΙ ΟΥ̓ ΘοΙπροβί(οπ᾽, (ΟΡ. Π| 8 28 νΡ. 45). 80 ὀγέβι [ὉΓ ἔογῖ- 

-α-ϑη. 40 ζαή-α-δμ; ἤαγε ῬΤΟΌΔΟΌΪΙΥ βίδπαβ [Ὁ ἔφέμῇ- (0Ρ. 

αγιπ-μἶη ᾿οἸ ον - ὅΚν. ζγειά- Ανυϑβί. αγϑ'-α-, 1 8 806 νυ. 241). 
ὅ0 γίεδμῆ., ΟΡ. 1 ὃ 380 οῃι. ρ. 265, ἀηὰ Βυρρο, Βο(γ. Ζζυγ 

οἴγπι. Εγδυΐ. ΘΓ δγθη. ϑργθομθ, ρ. 10; σμοίμοῦ Ἐροιθῃξ- ΟΥ 

ἤρεθφο- ὉΘ [86 ἴογπι οοπίαϊποα ἴῃ {88 ποτὰ [Ὁ 18. ᾿πῃρΌ8810]6. ἴο 
ἀφοίάθ. 60 ναξϑι, ὁΡ. τυὲρ ᾿'ϑίχ' δἀπὰ υϑδ-ἰαϑαη .16᾽, 10 ουζαη-α- 
-8μη. 80 μξϑιη. 90 ἐπητδνη. ΤῊΘ ὨΌΣΏΘΓΆΪΒ ἴῃ -8,μὉ, ΤΘΙΔΙΠ6α [ὉΓ 

ἃ ἰοῃρ ἰΐπη6 πᾶ 6011 }80]6, δηά αἰλογνγαγάθ, κ ἤἄβαη 20᾽ (8 1177 

Ρ. 84), θδοαιηα ἰηβοοίοα; (ΠΟῪ ψ το ἀθο] 64 88 ἐ-Βίθ Πη8, 6. ξ΄. 568. 

ἀαί. ἐγοβη-ἶςς; ἰαίου (ΠΟΥ ΓΘ ἀθο] θα ἴῃ {Π|0 ΒΙΠΡΊ]ΑΓ 88 ὙΜ6]]. 

Οταάϊπα]8: ὁγεβηςογογαὰ ἤαγαβη-ογογα οἵο. 
Θτθοκ. τκοντὰ Μῶ8 1η46011580]60 ἔγοπι ρῥγοθίμηϊο αὐὑθοκ 

οηαγὰβ. Οὐοϑβίοπδ] Θχοθρίοη8 ἴο (18 σα]6, 0} 88 τεσσερακόντων 
((μ8ογ. οὗ ΟἸ͵08), τριηκόντων (ΗΠ 6804), τριηκόντεσσι (ΑΠ[80].)} 8ΓΘ 

Το-ἰοσπιαΐοβ οὗ ἃ ἰαΐθ ρουϊοά, πὰ 80 ἃ πέμπων (8 1θ9 Ρ. 18) 

Δηὰ δέκων (8 174 Ρ. 22). 
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80. τριᾶ-κοντα Ιο0η. τριή-κοντα ἱπδίοδα οἵἉ ἔτρί-κοντα. ἔτρῖ- 

ἤγϑ γᾶν ρἷδοθ (0 ἔτριᾶ-, Β'π06 4}1 πολ. 860. Ρ]. πϑυΐ. (00Κ {Π6 

ἰοΥτ πα ί 0 -ἃ ἔγοτῃ ὀομδοηδϑηί-βϑίοιηβ (δ8 8337 [{}); {πθὴ ἃ γαβ 

Ἰοηρίμβοηθα οὐ {π6 ΔΠΔΙΟΘΩΥ οὗ τετρώ-χοντα δῃηὰ πεντή-κοντα. 

ΒιΤΩΙ]ΑΥΙΥ͂ τὸ Πᾶν τριᾶ-κας. 
40. ογ. Ιοῃ. τετρώ-κοντα Ξ- Ἰὰρ. Ἐφοί-. Αἰΐ, τετταρά- 

«κοντα Ιοη. Ατοδά τεσσερά-κοντα Βοθροΐ. πετταρά-κοντα. ΟὟ. ὃ 116. 

δ0. Αἰ. ὉοΓ. οἷο. πενσήτκοντα τὸ ἄρ. Ἐροιθηδ-. Ορ. 8 116 

Ρ.29. ΤΙ -η- οὗ {π18 ψογὰ ρᾶβ864 οῃ ἴο {86 [Ὁ]]ΟΥ Πρ τη 1 0168 

οὗ θη, 88 ἰπ [μη {86 ἃ οὗ φμααγᾶ-σίπέᾶ Ῥαββθα οἡ ἰο φμέηψμᾶ- 

«σἱπία 8οχα-οὐἑᾶ ἀυα (μ6 τοϑϑί. 

600. Αἰΐ. Ώογ. οἷο. ξξ-ήτκοντα, Οτοῖ. ἐεξήκοντα. 

10. Αἰδ. Ιοπ. ἑβδομ-ή-κοντα, Ηοτδοὶ. Ὠοῖρῃ. ἑβδεμήκοντα. 
7 ἰβ ποῖ οἶθαῦ ΠΟῪ ἐβδομ-η- 8 ἴοὸ Ὀ6 ἜΘχρδἰποᾶὰ (ορ. ἑβδομώάς 

ἑβδομάκις ἀδπῃα ξβϑδομο-ς) ῬΟΥμΡΒ ὁ οομίαίηβ δὴ ἀρ. Ἐδβορίοηι- 

(ορ. "-αζοηι-ἰ- Ὀοϑίαο ᾿-αζην-ἐ-). Ορ. 8 1711 Ρ. 17, δηὰ {6 Αὐΐδου, 
Μοῦρὶ. πὶ. Υ 86  ἑβδεμήκοντα Β601ὴ8 [0 Ὀ6 ἃ τηοαϊβοαίίοη 

οὗ ἑβδομήκοντα ἀπ ἴο {π6 ἰπβιπ! ποθ οὗἉ ἐνενήκοντα. ΤῆὰΒ πιοαϊβοα 

1 σάν τγἷβδθ 1861 το ἐπ6 Ἐρϊἀδυγίδῃ ἐβόεμαῖος (Ρ. 19). 

80. οι. ὀγδώ-κοντα κα 1,8{. οοἰδ-σιπίᾶ. ΑΤἰ. 1,680. ὀγδο- 

«ἥ-χοντα Ηρτδοὶ. ὀγδοήκοντα (ορ. ΗοΓΔΟ]. ὀχσω 8 1172 ρ. 20), |1Κθ 

συ ϊραῦ Τ,αἰΐῃ οοὐμᾶ- σίπία ἴον οοίουᾶ-. ογδο-η- (ΟΡ. ογδοάς δπά 

ὕγδοο-ς) ρΓΘΒθαίβ ἴΠ6 βαπ|6 αἰ ΠΟ 168 88 ἑβδομ-η-. 866 8 172 

Ρ. 20 ἴον ὅγδοο-ς, ἀῃὰ {πΠ6 Αὐέμον, Μογρὰ. ἴηι. Υ 86 

90. Ηοηι. ἐννήκοντα Οδίθδῃ ἐνήχοντα ἴῸὉΥ Ἐέν.-ἢ- {κ Αστηθῃ. 

ἡπη-8ι3, ορ. Ηοπι. ἐνν-ἥμαρ; ἰὰ (ῃ6 Ηοπιοῦῖο ἂρ {Π6 ψΟΓὰΒ υ8οα 

ΒΘΘΙῺ ἰ0 ἢαγθ θη ἐψξήχοντα ἐνβῆμαρ ([86 Αὐἰμοῦ, ορ. οὐ, 41 

δια 45). Αἰὐ. Ηομι. Ιοπ. ἐνενήκοντα ΗδΓδΟ]. ἐνενήκοντα (ορ. ΗΘΓδοΪ. 

ἑννέα 8 118 ν. 21) ἴον Ἐξνιβξενεητχοντα, ἔτσομῃ ὙΠΙΟἢ γ͵ό 8Που]α ΠΟΥ 

8ῃ [ἀρ. βίθῃῃ ἤΟμ6η.- ἔπομθη-, ἴο ΜΆΘΩ 1 18. ῬΟΒ810]6 ἴο Γϑίδυ 

1,αἰ. πδη-ἀ-σἱπία πδη-ιι-8 δὰ ΟἿ. ποιολί-οοἷ, οὗ πίποῦῦ Ὑϑαγθ᾽. 
Ορ. 6 Αὐΐδογ, ορ. εἰΐ. 89 

πῃ ἰΠ6 ογα 418 οὗ (Π6 ἴθῃβ ἔγοῃῃ 80 ἰοὸ 90 ἔ-χαστο-ς ὈΘΟΔΠῚΘ 

-κοστόύ-ς το ρΡἢ δββι τη] οπ ἐο «κοντὰ ἴῃ Ῥγοθίμηϊο ατὐθοκ (8 176 

Ποιη. 2 Ρῃ. 80 [.). τριάκοστό-ς. τετρωχοστό-ς 8πα τετταρακοστύ-ς. 

πεντηκοστό-ς. ἑξηχοστό-ς. ἑβδομηκοστό-ς. ὀγδοηκοστό-ς. ἐνενηχοστο-ς. 
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Τἰ4116. Νὸο ουἹάθποο 18 ἕοσ ποοιηΐπρ οχοθρῦ ἰὴ 1,δη. -σίπίᾶ 

ἰηδίοδα οἵ ἔ-σοπίἃ οπθὰ {πΠ6 ὁπδηρθο οὗ ἰἰ8 πα] [ὁ {π6 ἈπδΙΟΡῪ 

οὗ ο-8ἴθ 8 (ορΡ. 8 842): -ἰ- (ΘΑΥ ΠΟΥ -6-} ἱπβίοαδα οὗ -0- Ιῃδὺ ὉΘ 

ἄπο ΟἰἴΠῸΡ τὸ {πῃ6 γό6 1] ρυδάδίίοηι βδ6θ ἴῃ αἰ θοῦ οαβθ8 οὗ 

[π6 Ιἅγ. ποαΐ. ρ]. "ζοηιῖ-ϑ. οΥ ἴο (π6 ΔηϑΙΟρΎ οὗ υτ-σίμέϊ (8. 170 
Ρ. 380); 88 [0 -9- ἱπβίραα οὗ -ο-, (Π6 βιπαθηΐ ΠΥ ΤΘΙῸ ἴο 
8 1177 νυ. 84 ἐγῖ- ἴδ [86 ο]ά πομῃ. 806. θυ}. φμαάγᾶ- ἰΒ [6 

ΙΔρ. Ἰφείμγ-: τἴ8 -ἄ- Ῥαβθθα οα ἴο ὑπ6 [Ο]ΟΥ ΠΡ ἴθ 8, 88 ἐῃ6 -η- 

οὗ πεντή-χοντα αἰὰ ἴἰο ξξήτχοντα δπα ἴῃ τοδί, φιμρμᾶ- (Ἰπδἰθδὰ 

οὗ ἐγμέμφιδι). ϑ8οχᾶ-. 8ορίμᾶ- ΔΒ ὈΘΘῺ ΔΒ: ]]αἰθα ἰο οοὐμᾶ-. 

οοἰμᾶ- ἴον ἔοοίου-ἄ- (6ἴκα Οτ, ὀγδο-ή:κοντα)ὶ Ὀδοηρβ ἴοὸ (μ6 

ῬΟΡΟΪΑΓ ἰαηρσυαρο (ΟΡ. ὃ 112 γΡ. 21); [πΠ6 1ΠΘΥΑΓΥ ἴΌΣ ἰ8 Οοὐδ- 

(ΙΚ6 ὅτ. ὀγδω-κονταὴ. [Ὁ 1Β ἀπορία π ὙΠΟίμοΡ ηὔη-ᾶ- βϑἰδπαβ 

[ῸΓ Ργθ- ΠᾺ116 ἔπη Θμ6η-, {κ Οτ. ἐν(δ)εν-ἤτχοντα, ΟΥ [ὉΓ ρῥΓγΘ6-Π8}10 

Ἐμοῃ-, {κὸ αν. ᾿έν -ἡ-κοντα (Ηοῃῃ. ἐννήχοντα). 

Οτγάϊμα]β. ἐγζοδδίη)μ-8 (16 σζοξϑῖηημ-8) δῃα ἐγξ- οεϑίθιι-8. ΟἿ]Υ 

-οὔϑημν8 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ (Π6 ταϑί οὗ [86 βουῖθβϑ, φμααγαρδδιηιι-8. οἷο. 

ΟΙἹά [τἰ8. τοῆα -φὰα ἀπὰ -οα (866 1 ἃ 514 ρΡγ. 815 4.) ἴον 

Ὁ- Ζοηνί-8, ρθη. -οὐαὶ ἃαΐί, -οὐϊέ -οἱαῖί, 80. ἰγίτοια αἰ οτῖρίπαὶ 
Βῃογί ἐ, δβ Βχγοῦ. ἐγόσομί βῆονψβ; έγοοδα χοῦ αὰ Ὀ6 {Π6 ΤΟΡΌΪΑΓ 

ἔογιῃ ἢ {πΠ6 ΨΟΓΙΑ Τ]ΔΥ ἤᾶγο ἰδκθη 18 ργθβϑηΐ 8806 ὕῃ 46 {86 

᾿Πῆἤμθη66 ΡΑΓΙΥ οὗ ἐγὶ {τῖα', ψΒΙΟΙ ἰβ υϑοα Ὀοίοτο 8 βίαπενθϑ 

88 8 ἱπἀοροπάρηί ψοτά, ΡῬΑΥΠΥ οὗ Μεοΐθ “20, ἰἐγί- ἰ8Β {Π6 
βίθιῃ, ἰῃ ρ]8δοθ οὗ μοηὶ. 866. ρ}]. ποαύ. ᾿ἐγῦῆ-. 40. οοἰξογ-οθνα ΟἸἼΠΟΓ 

ἴοῦ Ῥεοοίμγα- (Πότ. 866. Ρ}]. προιυΐ., ορ. α΄. τετταρά-κοψτα) ΟΥ̓ [ὉΓ 

Ἐρσίγ- (([ῃ6 βίθπι, ορ. Ο64}}. ρέγιε-σογίμβ ἀπα ἐγί-οἣα); Μ14.1ν. 

οοἰδγαοδα, ὙὨΪΟΝ ἀουέ]θβ8 [Ὁ] οὐχὶ Ἰουτ. δὅ0 οὔίοσα, 

ῬΟΡΠΑΡΒ ὉΥ 50}} 0]. ἀ1881 π}}] θη (ΟΡ. Ο4]}. ᾿υομοαπιμῖ8 ΙῸΓ 

ἘΖομοο-οαημῖο-, 1 ὃ θ48 Ρ. 488); ἰΒ ὕπ6 οοῃίαϊποα υὑπὶΐ Ἐροιθηδ- 

ΟΥ ἔροθηδ-ῦ 806 [86 Αὐΐδοῦ, Μορῃ. ΤΠηἰ. 88. 60 8ε8-6α. 

10 8οοπέηιο-9α -σο, ΜΈΪΟΝ ΤΑΥ͂ βίαηα ἴον ᾿βεοκίηι- μ-σοηΐς ΟΥ̓ ΤΟΥ 

Ἐφοοδέοηι-μ-οοηΐ- (60. οοίμογολα ἴον ᾿οοίγμ-οοηί- [Ὁ] δἀπὰ Οὐ ΟὙτν. 

ἐγὶιμοοὶπέ 80). Ο. (86 Αὐἴμπον, ΜοτρᾺ. Τπί. Υ͂ 88. 80 οοὐένιο- 
ρα ἰβΒ ΟΟΥΔΙΏΪΥ 8 8 -ἰογιηδίθ οὗ 8βεοδέηιοφα. 90 ΜΙΑ͂Σ. πδοδα 

ΟΥ ποοῦῆα, ΟΟἿγ. ροσμαρθ Ἐμσίοδα (ορ. πδίοἠί- οὗ οὗ πίηοῖγ 
6418); ὰδ ἐπδί)οα [ῃ6 Ο]6 Γ᾽ ἔοστα (866 1 ὃ 212 ρΡρ. 118 ἢ ἀπά 
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δ 6818 Ρ. 815) δπὰ αἰὰ ἐγίτοδα οαυβ (86 Ομδηρθ ἔγοπι ς ἰὸ οἷ, 

ΟΥ ψγὰ8 ἰὑ Ἐηδ() ποῖα, ποτ οὗ ἰπϑίοδά οὗἩ ὁ σου] ΒΗη6Ὲ ἐμαὶ ἃ 

γΟΥΘΙ δὰ ἀγορροα ὈούΘΘη ἢ ἀπᾶ οἤα 10 γϑπιδίηβ ἃ ἀουδυὉ] 

Ῥοϊπὺ ϑίμ ον {Π6 οοπίαϊηθα πη] 18 ἔπορ- οΥἠ Ῥησμθη- (οΡ. ΟΥ̓. 

ἐν(β)εν-ἡ- κοντα). 

Το ΟτΥαϊπαΐὶβ οπα ἰῃ -παα, 88 ὅ05 οδέοεί-ηαὰ οδὶσαϊ-πιαα. 

ΕῸΣ ΘΧργθϑϑίομβ Κ ἐγὲ αοἱοἢ, ᾿80᾽, οσὶο αοίοἢ ᾿50᾽ (ορ. {Π6 

ον πιδηϊο δηα Βα)ίο- ϑ᾽ανοηῖο) δὰ οἀᾶ πον ᾿40᾽ ἐγὲ Πεμῖέ '60᾽ 

(ορ. ΑἸθδῃ. ἀζ-σόξ, ἐγο-:όϊ) 866 ϑίοϊκοϑβ, Βοζζϑῃῦ. Βοϊίῃ. ΧΙ 161 ἢ, 

δηὰ οί, Ὁ16 αυΐη. ὑυπὰ νἱρ. Ζἄβ]πι. 99 

ον δηΐο. Οοί!μ. 80 δι οὐδ-ὑ 978, δ00. ῥγὶηϑ- ἐἴφι8, σοι. 

} νι δε σίυξ. 40 βαυδν-σ) 8. ὅ0 ἤηιγζ-ἰἶᾳ)μ8. Θ0 58αἐἢι8- 78. 

ΟΙΗ.Ο. ὠγήτχμσ (6 βϑρίγαπί 2 ἰΒ ἀπ ἴο {ῃ6 ρῥγθοθάϊπρ υόυσοὶ, 

8606 1 588 Ρ. 890; γοῦ ὁ {Π6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ Ζιρεὶ- δηα {δ6 

[Ὁ]]Πονίπρ ἴθπϑ {Π6 ψΟΓα οϑηθ ἴο ΠΑΥ͂Θ ΖΦ τ ἔ8, 88 ἴΠ6 Βρ6]]]1ηρ 

ἐγτοὶς οἵα. 868), βογσμο, βηζιξιισ, βολζ 8ρλβφμς ((Π6 Ἰαίον 

ἃ ΤΟ-ογτηδΐθ, ΟΡ. 1,4. 868οθμῖξ πα δοαοθηΐξ, ὃ 180). ΑΒ γορδγαβ 

[86 οτἱραίῃ οὗ ἐΐφιι- ἀπ -φρ, 866 Ρ. 81 [οοἰποίθ 1. 

ΒῸΡ 70, 80, ἀπά 90 χα αν ἴῃ αοίμὶο βἐδιρέδ- πη αἠέαάμἐδ- 

«μηὰ πἰιηξεδηα, π ΟΝ ΔΓ ΠΠΟΒΕΥ πα 6011 π800]6, ᾿πουρ ἢ ΟΠ66 

6 ἢπα ἃ ρθη. ἴῃ -8, πὲμηδμμηαῖδβ: ἴῃ ΟἹὰ Ηρ αογιθδη οὗ ἐπ 

οἰάοϑὶ ρογοα, ϑίδωηζο αἰέοζο (-2- Ἰηδίοδα οὗἉ -2- 18 ἃ τθ- [ΓΔ 101) 

πόμηζο (μοί δοίυ!ν ἰουπά, Ὀύὺὺ (18 18. ἃ Π6 6 δοοὶ θη): ἴῃ ΟἹὰ 

Βαχοη απέ-δἰδμπία απίκαἠίοαα; δια ἴῃ ΑπρΊ]ο-ϑάχοπ λωηα- 860- 

7ομεζ δωμα-οαὐέαϊχ πμηά-πἰχομίϊζ. ΤΉΘ8Β6 ἼΟΥΘ 4]1 δά -Ἰουτηδῦθβ 

οὗ 8ΔΠ ΟΥΡΊ πα] ΟΧΡΡΟβδῖοη ἴοΡ 100, Οοί!. ἑαέψιμ δε μη ΟΗ.6.. 

χοδαημζο Α.8. διιπα-ἰοόμεϊζ, ΜΏΪΟΝ Μ{11 Ὀ6 ἀχρ αϊηθα ἴῃ ἃ 179. 
ῬτοΟΌΔΟΙΥ (μ6 [πἀο-δγπηδηΐο ΟΧΡΥ ββϑίοηβ ἴον 10, 80, δπα 90 
ὙΠ ΙΘΩ δηθνγογοα ἰοὸ οἴῃ. δ, οεἐ8-,)μ8 οἵο. Ἰοβί {μϑὶῦ οσὶρίπαὶ) 

τηθαπίηρδ ἱπ ῥγοθίβηϊο αοϑγιηδηΐο, 8η ἃ Ὑ ΓΘ (Π6η δυρογβοάθα ὮγῪ 
(μ|86 ΠΘῪ δοσίθθ ψ 16} [Ὁ]]Ο 78 {Π6 ΔΗΔΙΟΣῪ οὗ ἑαέμωμίξοπεπά. Ὑοί 

ἰη ἥρΡ οδέ αθγιμδηϊο ἰμθγο ὰ8 ἃ Κἰπα οὗ γϑϑοίϊοῃ ἰο ἐῃ οἱάδγ 

{Υγ0}6, απὰ Ο.Η.6. οἰδμησο αδίοξο πὲμθζο ἀυγίπρ' (ῃ6 πίπίῃ ἀπά 

δι οοοΘαϊπρ οθπέυγίθ8 ΘΓΘ ρΤΘἀᾺ}}}Υ τη846 ἴο ΘΟΠΙΌΤπι (0 (Π6 {γρ6 
οΥ̓͂ {πΠ6 ργϑοθάϊπρ ὕθηθ, δηὰ ἱτδηβέουπιθά ἱπίο ϑἰδμησηφ αλίοτις 

ηἰμησμφ; πὰ δἰ πη Υ]γ, ἰπ ΑΠρΊο-ϑάχοι, Ἐλωμα-ϑοοζοπία ὈΘΟΔΠῚΘ 



8 118. Οαγάϊΐηα]8, Ανβίσταοὲ Νυπιοσαϊβ, δηὰ Οτγάϊΐπα]α. 41 

δωμα-σοογοπέϊζ, ἀπα [μ6 οἴογβ οὗ {Π18 βού οΓ6 ομδηρθα ἰῃ [{|κθ 
ΠΙΆΠΠΘΙ, Οὐ. {86 Αὐΐδον, ΜοΙρὴ. πὶ. Υ 49 ἢ 

ΤῊΘ ΤὈΓΠῚΒ 'π -2 0 δ8ῃη ἃ -20 ὝΘΓΘ 8{Π] τορδγαθα 88 βι08βίδῃ- 

ἄνθβ ἱπ Ο.Η.6.. βίποθ [Π6ῪΥΎ βου ΘΓ "ΘΩ͂ ἃ ρθη γ6 ὁ8486; 88 ὕθΟΥ 2 

«ροδἠῦηο, δἰδμηδο ιροπῦηο; ἴμ6 ργϑβοηΐ {00 ἰ8 ἐπ οἱογξὶσ τοοοῆ ἢ 

ἼΩ ουγ τ οἶκθ᾽, ᾿Κὸ 51. ραβοαξααδὲν οἀμαϊξ (8 118 ρρ. 86 ἢ. 
Νο ογάϊπμα]β δῖ ἴουπά ἱπ Οοἴμίο. [Ι͂ὼ ΟΑΗ.Ο. σψὸ ᾿ᾶνθ 

αἀγξαμσδοίο οἷο. Ἰἰκ6 Ζιροίπσμρδϑίο. 

Βα]ο- ΘΒ] ανοηΐο. 
ΤΠ πῖδηῃ. 80 ἐγῷᾷ8 αδεσίνιέψε (βίθπι αοδ2ίηιϊ") πὰ 

αδοσίηβ (ϑίοτη ἀθδχὶηνς), κ Ο.0.8]. ἐοέψγὶ αἀοϑοίξ ὈθΒ146 ὀσέψγο 

ἀοδείθ. ἘΔΟῊ πογὰ οὗ {8 ϑχργοββίοῃ τγαβϑ ἀβοϊ πᾶ ἱπάθρθῃ ΠΥ 

(σὰ (Π6 ρθη. ρ]. οὔ 86 ψογὰ ΜΏΟΒ6 ΠΟΙ Μγὰὼ8 ἴ0 Ὀ6 

ΘΧΡΓΘΒΒ6α), 88 800. ἐγὲ6 ἀδοσίηιίδ, σου. ἐγὶ)γὰ αἀοϑοϊηνα, ΘΙ τΆΣ]ΑΥ]Ὺ 

40 ζδίμγίο8 αδϑσίηιίψ8 ((ἀδβείηιίϑ.), δοο. δέμγοβ αδϑ)νρμ δ, οἷο. 

ΤΠοθ6 ΘΟΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ 8ἃ16 ἰουπά ἴῃ ΟἹά 1 πυδπῖᾶπ, δηα 81} 

ΒΌΓΥΪΥΘ 88 ἋαἸδ]θοίο γαγίδηΐβ; Ὀυΐ 88 ἃ ΓῸ]6 ΠΥ ὈΘΟΔΠπΊ6 ΟΟΠ)- 

Ρουμάβ, ἐπ ὑπὶξ ὁοδ] θϑοίηρ' τ] (Π6 θη. ΤῈΘ δοοιβαῦνθ ὈΘΟΔΠῚΘ 

86 ΤΟρΌΪΑΡ ἔοστῃ ἴῃ (86 σβὶ ραγί, δῃὰ ἴῃ ὑπ6 βθοοῃᾶ, -οαδϑϑὲηιΐ8 

8 οὔγϑίβδ  ἰδοὰ ἰπ βοπθ ἀϊαϊθοίβ, δ8 ἐγὲ8- ἀϑδσίηι 8 ζδίμγ68- 

-«αοϑ)ζηΐδ οἵο.; ΜἘ1|8ὺ οἰβοῃοσο (ἴπ ὑπ6 ΠΠΘΓΆΓΥ ἰδηριαρθ) αυὲ- 

-αοϑζίηιέ 20᾽ βού {π6 ΕΥ0ῦ6 [ὉΓ {86 8518] τηθιηθοῦ, δπα [ἰδ -αδδφίηηΐ 
Ραββα οὐ ἴὸ {Π6 γϑϑὲ οὗ {6 βουῖθβ, δ8 ἐγὶ8-αθϑοίηιέ οἷο. ΟΥΒΘΡ 

ΚΙπαβ οὗἨ ομδηρθ 'π (6 οἷ 6 Γ᾽ Ἰαπρίδρο ἃγο ἀϊβοιββοα Ὁ ΒθΖζθῃ- 

ὈοΥρον, Βοὶίτ. Ζζὰν αοβοῆ. ἀϑν 11ξ, ϑρσ., 181 ἔ. --- Ογαΐμα]θ. ΟἹὰ 

ΤΠ υδηΐδη ἢ88 80 ἢ} ρῃΓαβ08 848 ροηζέία-8 ἀδδφίηιξα-8 (ΩΡ. απέγα-ϑ 

ἀφδσὶηιία-8 20,0}, δῃηὰ βο}} δΘοιῃρουπαβ 88 ροηζία-αἀοϑχηπία-8, ΟΞ), 

ΤΉ [ΟΥΙῚΒ ΠΟῪ υδρα, ἐγθαοαζίηιία-8 κδίμγ 8665 ζηΐα-8 οἴο., ὮδΥΘ 

Ὀθοη τηοα! ρα ὈΥ δϑβοοϊδου τὰ (6 οΔΡαΪη4]. ΕὉΤΙΏΒ ὙΠ {Π6 

γοναὶ οὐ οομπιροδίοπ᾽, πὸ ἐοίμγἐ-ἀδοφίηιέα-8. 4045 8ορίψηϊᾶ- 
«αεδζίημα-8 ΟΝ ΓΘ 480 βαϊἃ ἰο οοοῦῦ. 866 ΒϑΖΖθῃ Σοῦ, 

ΟΡ. εἷξ. 185 ἔ,; βομιοίομον, [{. ατ, 151 ἢ 

Βϑ] αν οπο. 80 ἐπὶ ἀοϑοίί. 40. ἐοίψγὶ αδδρίδ, δ ἃ πηᾶ80. ὀδέψγ Ὁ 
ἀφδοίθ. δ0 γεῖξ αεϑοί!ά τξΞΞ πεντὰς δεκάδων, 60 δ68ἐϊ αοϑοίδ οἷα. --- 

ΤῊΘ Οτάϊμα]β οπὰ ἴῃ -ν, ἐγ ἀοϑοῦη, ὀρέψγ αεϑρίζη ρμροίϊα δριμ 

ἬΜ ΨΌῊΡ.,.  ς ΠΡ 
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Θίς. ; ΒοΙη ΘΕ πι68 (ΠΟΥ οοπίαίῃ {Π6 'γονγοὶ οὐὗἨ ὀοιηροβιἐϊοπ᾽ -0-, 88 

8θἀπιοαοδροίϊη Ὀοθ4 6 8θἀηιχαοϑοιπ δ “101, 
8 1796. Ηυπάτοα. Τῇ Ιἀρ. οαγαϊμα] ψὰ8 Ἐδηέό-ηι [ῸΓ 

"ἀδηινότηι (8 164 ρΡρ. 2 ὅ) ἱστοὺρ οἵ ἰδθῃ (86. {618}, ἃ πθϑαυΐοῦ 
Βιδδί. ρουουηΐπρ {86 χ6ῃ. Ρ]. [1π {πἰ8 ποσὰ 'ἴθηβ᾽ 18 υμαογβίοοα, 
88 1 ἰβΒ ἰη 5Κν. ἀαξαίέ-ὁ, ΜΟΙ Τηθδὴβ οί ᾿ἀθοαβ᾽ δπὰ ᾿οοῃίαπι). 

Βαΐ ἴῃ Οοι}. ἑαῤληηέξοἠμμπα ᾿δεκάδων δεκας [Π6 ΟΥ̓ΡῚΠ8] ΘΧΡΥΘβϑίοη 

ΒΘΘΙῺΒ (0 ἢᾶγθ θη Κορύ ψιπουῦ ΔΟΓοΥυ δ οη. 

5κν. ἐαίά-ηι. Μαγίουβ οομβίγιιοἴϊομβ ἃγὸ ἔουπά, --- ξαίέμα 

μάντμαηι,. ῥαϊέηα πάν δἰ δπὰ ἑαίά ῥάνιδ,ι5 ΠᾺ 100 ΒᾶγῪ 
βίθοαβ᾽; 8πα {π6 οάα 88 ξδαίά ρμώγαϑ 88 Μ6}} 88 ῥαίά ρμώγαβ 
ἼΟΟ οἰζ68, ξαέα- ἴπ οοπιροθίϊοη, 88 ῥαίά-ραΐγα-8 “πανίηρ 100 
ΜΡ 8, δυῦ 4180 δαέξάνι- αὐδ- ὃ ᾿οἴδτίπρ 8 Βυπατοα Π6]ρ8, ρἱνίηρ 
ἢ6]Ρ 8ὴ δυπάγοα-ο14᾽, Ανοβί. ϑδαΐθ- 1. 

Αὐθθη. μαγίμν, οὗ ἀοιυ θυ} οΥἹρΊη (ορ. ΑΒ00}1}, Κα η-80}}. 

Βοϊίν. Υ 212 ἢ). 

Οτ. ἑκατόν, ψΠΟὴ Π88 Ὀθοοηθ ἱπἀθ6ο0} } η80]0 ἀπα ἰβ υϑοᾶ 

ΔΙΑΥ͂Β 88 8 8α]οοίνο, 88 ἑκατὸν ἀνύράσι. ΤᾺΪΒ 18 [Π6 8016 ΌΓΣΙΩ 

ἔου πα ἰπ Θοτῃροϑίοπ, ἕκατο- ΠΑΥ Πρ ΘΕ ΕΙΓΘΙΥ αἰβαρροαγθα; ΘΧ τ} 168 

ΔΓΕ ἑκατόμ-βη ἑἕκατόγεχειρο-ς (ἑκατόστομο-ς ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀογγοα το 

"ἑκατονστομίο-ς, 88 1414 ἀοτχα ἴῃ 1 8 204 ρ. 171); -- τὰ ούβϑῃ 

ἢπαά βιο ἢ ΘΟΠΊΡΟΙ 48 88 ἑχατοντα-κάρηνοςς (οΡ. ἑκατοντάς ἕχατον- 

ταάχκις), ΤΟ] ηρ τριἄκοντά-ζυγο-ς ἀπα {Π6 'Κ6ὸ. Ατοδά. ἑἕκοτόν- 

“βοια ἴκὸ Ιοῃ. Αἴ. -κόσιοι, ορ. 8 116 Βοῃ. 2 ρ. 381. ἕτκατόν 

8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ οοηδιδϑίοη οΟὗἩἨ γχὸοῪ τηο468 οὗ οχργοϑϑίοι, Ἴα-κατό-Ψ 

(ορΡ. 5Κν. 8α-λάβγα-ι ὋὍπ6 μοιβ8η4}) πᾶ ᾿ξἕν κατόν (ορ. ΑἸθδῃ. 
ἤε ζὶπί Ο.Ή.Ο. εἰμ μπὲ Ὅπο Βυπάγοαν, ὙΠΟ. ὝΤΘΓΘ 866 1η6Γ- 

ΘΠΔΗΡΘΘΟΪ ἰκ ΒΚν. ἀνὶ-ξαίά-ηι ἀπὰ ἀοέ ξαϊξ “200᾽. 
Τ1,αἱ. οοηέμι, Π|κὸ ἑκατόν, 18 ογγϑία Βα δπὰ υὑ86αἃ 8ἃ8 80 86- 

͵οοῦγνο; θυαΐ οομῆ- (σθηΐμ-..) 18 ἴουπα ἰπ ΘΟΙΠΡΟΙΠαΒ, 88 σδηΐ- 

-»ιαπιι-8, πο ἢ 6 4180 πᾶν οσοηξιη-ροπμαάΐε-ηι σοηέμηι-ροα οἷο. 

(ορ. ϑικυίθοι, 1)6 ποιηίπαπι 1μα0. οΘοτηροβί!οηθ, ν᾿. 87). 

ΟἾν. οδί, ἀθο] πθα 88 ἃ πουΐοῦ ὁ-βίθῃη. ἀΪ8ο οδὲς βοδέξ. 

Θοίῃ. μμά Ο.ῊἩ.α. ἡμηπξ πὶ. ΟὨΪΥ ἴῃ 200 δῃὰ {86 [0] ον πρ 

δυπάγοαβ: Οοίῃ. ἐρα ἤμπάα Ο.Ὴ.Ο. σχιροὶ μέ οἷο, ψῇθποο εἰμ 

λωεμπέ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἱπ ἰαία ὉΗ.α. Τῇ ποσὰ [ἴὉΣ δυπαγοά [ἴῃ 
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αοἴμ!ο νὰϑ ἐαέ-λμηἰξολμημα (ϑοιηθίπηοβ αἰβίογίοα ἰηΐο ἑαῤδωρέαΐί- 

«λωπα), ἰὰ ΑΠπρ]ο-ϑάχου δμηά-ἑεόηεΐ Ἰηϑίοαά οὐ ἔ-ἐεόπέα, ἰπ (86 

οϑ]οοί ΟἹά Ηΐρῃ Οθττηδη σόλδαπσο (ἠμηξ Ὀθίπρ ἀτορραά), [{{. 

δεκάδων δεκάς"; ἑαίμωηέ- τες δεκαδ-, δοπηπιοι στουπά-Ὅγ) "αοῖ- 
ηά-, ορ. ΒΘΟΙοῦ, ΠῈΣ ρτίθοῃ. Νοιλπαϊδοοθπί Ὁ. 88, δπᾶ ἴῃ 

(818 σοσκΚ το]. 1 ῥ. 199 ἐοοίποίθ 1 δηὰ ὃ 469. 1 ρ. 846. [1 το- 

δαγὰ {πἰ8, ἃ8 1 ᾶῦθ Δἰγθδαῦ βαϊὰ, δ Ὀθίηρ (86 ο]άοϑβέὲ [πάο- 

Οὐϑυτηδηὶο τποάθ οὗ ἀρβίρηαῦπρ ἃ μυπαγοαᾶ, δηᾶ 1 ΘΟηΒΙἀΟΥ (ἢ6 

οΪά Οἰϑγιιδηϊο οχργοββίομβ [Ὁ 70, 80, δηὰα 90 ἴο 06 τγϑ- [Ουπιδίθϑ 

[Ὁ]οσηρ; (ἢ 6 ΘΠΘΙΟΡῪ οὗ [86 πυπιθον 100, Οοίῃ. 8ἰδιπέξ- Ὀοὶπρ 

Θαυϊγαϊοης ἰο ΟὟ. ἑπτάδιυν, ἀπ ηἐμηπίξ- ἴο ΟἿ. ἐννεάϑων. 83,66 
8 1718 Ρ. 40, δπὰ (6 Αὐΐμοῦ, Μορῃ. ὕ]πὶ. Υ 11 Ε΄, 189 ἢ, 

δηὰ 2038... ΟΗ Ο6. φολαμδο σι α ᾿ἰκὸ σοδαῆ, 866 8 174 ρὑ. 28. 

1 τοραγὰ ἰο Ο(δαχ. απέ- ἴῃ απέ-ϑἐδιέα, ἘΠ ΠΙΘΉ ἰ8. ἃ ἀἰδίοτίοα 

ἔογτα οὗ δωμά-, 866 (860 Αὐΐδοῦ, ορ. οἷξ. Ρ. 142, δῃὰ σψῇδί [18 

βαϊ4 ἰῃ ὃ 852 οὗὨ {π18 γοϊὰπιθ οὴἡ Νοσβο Βυπὶο ῥγί-ἑαμπέα. 

11. 8σίηιία-8 (ὙΒΙΟΝ ἢ88 ὈΘΟΟΙῚΘ ΤηΔΒ0}}1Π6., 866 8 408) 

δηὰ Ο.0.8]. 9έο ἅΥ6 ἴῃ ᾿ἰνηρ 086 88 δι δίδης γθθ. [Ι͂ἢ ϑὅο (ῃ6 

ὦ 18 βίγδηρθ; Ῥϑύβαρβ (6 ψογὰ γδβ Ὀοστο θα (ορ. [86 ΑἸΥΒΟΣ, 

ΤΘΟΒ οΓΒ [πἰογηδί. Ζίβοῦγ. 1 251: α΄. Μογοῦ, ΑἸἹρδη. ϑιυὰ. Π 

18 (); νὰ ββου]ὰ Ὄχρϑοὶ ᾿βϑοίο, ΒΊΟΝ θη [0 θ6 τορτγοβϑηΐοα 
ἴῃ ἐψδθρδία ἴον ἰψεβρί-ἰᾶ; 8660 8 181. 

Εν {86 Οτά πα], ὑπ6 οὔἱρίπαὶ ργοθίπηϊο οχργθβϑίοη ἢδ8 ποὶ 

ὈΘΟΠ ΟἰἸΘΑΥΙΥ ἀσίοστηϊποθά. ΟἾΪΥ ὕνο ὈγΠΟ 68 οὗἨ (6 Ἰδηριδρθ 

ἌρτΘ6 ἰπ ἃ ἰογιπαίίοη ΜὩ160} οου]ὰ Ὀ6 Ταραγα θα 88 ργοϑίμηϊο: ὅ51κτ. 

«δαίά- ΤΑΙ. 8εἰηϊέα-8. 

5κν. ῥαία-ἰαηιά-8 Αγοβί. βαϊδ-ίοιμα- (ἴον (Π6 -ὅ- ορ. Π ὃ 178 

Ρ. 1718). αμπδκγὶὲ ἢ88 αἷ80ὸ φαέά- ἱπ οοτμηροδίομ, 88 ὅδζαξαίά-8 

ἽἼ01"᾽ 

Αγ. λυγέμγεοογά, δαγὶμγ-ογογα. 

6τ. ἑκατ-οστό-ς ΤΟ] ηρ τριᾶκοστό-ς οἴο., 6Ρ. 680 ἑκατονξα- 
-κάρηνο-ς Οα {86 αϑὲ Ρᾶᾳρ6. 

1,αἰ. οοημἐ-ξϑίηιιι- 8. [Ὁ] πρ ἐγξοξβέηιμ-8 οἷο. 

ΟἾν. οδέεηια. 

Ο.Η.6. φολαηπζιρ-δϑβίο. 

111}. δείπιέα-8 (δε πιζὰ 8:18); 1ἴ 1ἴ8 ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ὙτΟηρ᾽ ἴ0 ΒΘΌΙΩΘ 
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(μαὲ [18 βίδη 48 ἴοὼγ ἔβςίριίη-ἑα-8, ἃ8 ΒΘΖΖΘΏΌΟΙΡΟΓ ἀ068, ΟΥ ἴῸΓ 

Ἐρχίηῃ-ἰα-8, αι οί δὰ ϑοβ]οίομου. Ο.0Ο.5]. δ εζη. 

8 180θ.5 Τἴ πο Ηυπάατοὰᾶ ίο Νίπο Ηυπάτρά. 

Οατάϊπαϊὶ δπὰ Αὐδϑίτγαδοί ϑὅθυῖϊθβ. ΤῊ ραγοπὺ ᾿ἰδηριαρθ 

μαὰ ἔχο χτηϑίποᾶϑ οὗ δχργθβϑίῃρ {8686 τὰ] 0]68 οὗ ἃ μυηάγοα, 

ΤῊ υπἰϊξ πιρὰῤ Ὀ6 ρτγοῆχϑα ἰο "ζηνό-ηι, Ὀοΐῃ Ὀοίπρ᾽ ἰπ [16 8816 
6886 8π4 ἴῃ {π6 ἀπ] οΥ Ὀ].γα] παμηθοῦ; 88 "αμοὶ δηνοὶ ἀὰ. “200᾽, 
Ἡγὰ μία 9]. '800᾽ ἀπά 80 ἔοστίῃ. ΤῊΐβ υδαᾶρθ ἴβ ἔἐουπά ἰῃ ΑΥγδῃ, 
Γτίϑῃ, αδυτηδηΐο, δηᾶὰ Βα] ο- ϑ᾽ανοπῖο. ΤῸ οΟἴμοΡ τηοὰθ ψγὰϑ8 ἰὸ 

ΤΉ8 ΚΘ ἃ ΒἰρΊ]ΑΓ οομμρουπα, Π086 ἢγβί ρασί 8 {Π6 βίθιῃ οὗ [6 

αηἰδ; 28 ταἀμέ-ζημό-ην ἼΠ6 βία οὔ δοίῃρ 200᾽, ἐγέ-ζηό-ηι, οἷο. 
ΤΉΪΒ ΔρΡΡΘΑΙΒ ἰῃ Αὐγδη, ατϑοῖζ, δπὰ 1,8 Π]π. 

Αὐγδῆ. Κρ. 200 ἀνέ ἑαϊξ αιὰ ἀρὶ-δαϊά-ηι, ἀπα Ἰαΐοῦ ἃ 
το-ἔοστηαίο ανἱξαίΐ [.1), 800 ἐγζμ ἑαίάπὲ ἀπὰ ἐγὶ-δαίάτη ἐγίξαξξ οἷα. 

Αγοβί. 200 ἀμνξ 8αϊξ (ἔογΥ ἀμγᾷ 866 Βαγίμοϊοπιαθ, Ηδηάθ. ὃ 92), 

00 ραπεα 8αία, 900 παῦα 8αία. 

Αγὐηθηΐδῃ. 200 οὐζμ δαγμ" δα ογκογῖμν, 800 ογοϊομαγίμν, 

400 φογοῖ-παγίμν οἷα. 

ατοοκ. Α βτοὺρ οἵ ὀοιῃρουμᾶβ ἔοστηθα σ 1} -κατιο- (80 Π0Γ. 

ἃπᾶ Βοθοί., -κασιο- Ατοϑᾶ., -κοσιο- Ιοη. Αἰΐ., 88. ἴο (μ6 ἤτβί ο οἵ 
ΜΉΙΟἢ 866 8 116 Βθῃ. 2 Ρ. 81 δπὰ ὃ 179 ρΡ. 42) ναβ ἀογιίνϑα ἔγοηι 

[Π6 πουΐοῦ δρδίγαοι βουΐθβ Ὀγ δα άαϊπρ -ἰζο-. ἘΕῸΓ ΘΧδιΡἾθ, τετρα- 

κάτ-ιο- ᾿δομπθοοίοα ὙΠ {Π6 βἰαΐθ οὗ θαὶπρ 400, οοπβίϑηπρ οὗ 400᾽ 
ἴθ ἀογίνϑά ἴγοπι ἔτετρακατο-ν Ὧπ6 ϑίαϊ οἵ δοὶηρ 400᾽; ορ. 5Κτ. 
-δαίτψα-,), 88. ῥαῤῥγἸδασοδαΐψα-8 'οουΒίβηρ οὐ 186᾽ ὁδαύέη- (764.) 

Ἱογπΐπρ ἃ τοὺρ οὗ 100, δυπατγοαο!α᾽ (ΠΟΘ -ἰῆ- βία 8. [ὉΓ 

ἔγοιῃη -ἴο- -θη-, 866 11 ὃ 11 ρΡρ. 8517 ); δῃηὰ ορ. αἷδο Οὐοἱῇ. 

ῥαϑμμαϊ Ο.Ο.Η͂]. ἐνϑοδία [ἼΟΟΟΘ᾽ (8 181), ψΒΙΟΝ 18. ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰο θ6 
ἀογίνοα ἔτοπη Ἐῤ8- ημ-1ο- ᾿οοηίαϊπίπρ' ΠΙΔΩΥ Βαπάγθαβ᾽, πὰ (ἢ 

88116 8 Ὧχ᾿ -ἴϊο- ἴῃ χέἔλειο- 5ΚΥ. ϑαμαβγοίψα- (8. 181). Ηρποο {Ππ6 

186 οὗ {Π6 Βπρ αν, ἴῸγ οχϑιρὶθ, ἰη Τμυογαϊάρ8 1 62 τὴν δια- 

κοσίαν ἵππον ᾿ΘΆΥΑΙΓΥ͂ οΟΠπδίδύϊηρ' οἵ ἃ στοὺρ οὗ 200᾽ ἀπά ΧοΠΟρΒοη 
Ογτ. ΓΥ̓ 6 2 ἵππον ἔχω δισχιλίαν τροιαχοσίαν. ΤῊΪ8. Β6ιῖθ8 οὗ 

1) ΚΙαχο μοϊάβ ἐμαὶ 680 σοπιρουπὰβ ἴῃ -ὅα!ξ ἀγὸ οτἰ χίπαὶ ἔογπιβ, οἵ 
Ὑπὸ [Π6 Οτοοῖς δηὰ [,(δἰἰη πογὰβ ἰῃ -σοηΐξ δηὰ -κάτιοι δγΘ (Γϑηβεογπιδὶθδ 

(Ραυ}}8 ατάγϑϑ. 1 406). Τ ΐ8 τίονη 18 Ὀπίθη8]9. 



8 180. Οαγάϊπα]β, Αρϑίταοὲ ΝΌμποταὶβ, ἐπὰ Ογάϊΐη δ]. 45 

ἀοΥΙγ ΠΥ 6 8. ἴῃ -ἰο- 6 ἢ ΒΌΡΘΓΒΟαΘα ΟΟΒΒ ΓΟ 0η8 ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΟΪ ΩΡ 

ἴο Κκν. ἀνέ ξαίξ διὰ ανίξαίά-ηι, ΨΏΙΟΝ ταυδὺ πᾶν ὁμοθ οχἰβίθα 

ἴῃ ΟὝΘΟΙΚ, ΡΓΘΟΙΒΘΙΥ 88 χίλιοι 88 ουδίοα ἔχεσλο-ν, ΜΈΙΟΝ ΔΗΒΜΘΓΟα 

ἴο [η6 8Κγν. βαλάϑγα-ηι. 200 διάκοσιοι; Ἰοη. διηκόσιοι ἰπϑίοαα οὗ 

"διχόσιοι ΟΥ̓ 888 Πλ]]αἰοη ἕο 800 τριᾶ- κόσιοι Ιοπ. τριηκόσιοι. ΤᾺΪΒ 
Ἰδοῦ ἴούστη ἰἰ86}} ΠΥ ὨᾶΥΘ διίβθῃ ἔτοπὶ ἃ Ὀϊθηαίηρ οὗ ὅτρι- 

«κόσιοι τ} "τρία κατά (ΒΚΥ. ἐγΐμϊ ῥαίάπῃ), [86 ἃ Ὀοὶπρ Ἰοηρίῃ- 

ΘΠΘα ΑΥ̓ΟΥ (Π6 ΔΗΔΙΟΡΎῪ οὗ τριᾶ-κοντα (6ρ. ὃ 118 ρρ. 81 ἢ); οΥ, 
ὯΒ ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 1Π6 ΠΊΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΪ6, ᾿ἴὲ ψγϑ ὑγαηβίουπηθα ἔγομῃ ἔσρι- 

χόσιοι ΑἴΟΥ [μ6 ΔΗΔΙΟΡΎ ΟΥ̓ τριἄά-κοντα, 88 ἴΠ6 Ηοποῦο πεντη- 
κόσιοι ὉΠΑΟῸΘΙΘΑΙΥ ἢ88 ὈδΘθὴ δβϑὶ πη ]αίθα ἰο πενγήτχοντα. 400 

τετραχόπιοι. 500 πεντακόσιοι ᾿Ἰηδίοαα οὗ "πεντεςκόσιοι, |ἷΚ6 πεντά- 

“πηχὺυς θἴο., 866 8 169 ρ. 18. 600 ἑξακόσιοι. 116 ἑξα-πολις Θ6ἴ0.; 

Β606 ἃ 1710 ρ. 16. 700 ἑπταχόσιοι. 800 οχταχόσιοι, ||κ6 ὀκτώ- 

“πους οἷο., 866 8 1712 ρ. 20. 900 ἐναχόσιοι. ΟΡ. [6 ΑὙΓΠΟΥ, 

Μορὴ. ὕπί. Υ 1 Εἱ 

1141156.0. ΟὨἿΪΥ 1μδ]ἢ [88 ΔΩΥ͂ ΘΧΘΙΏΡΙΘ8. ΤῊΘ πϑυΐοῦ αὐδίγαςσί 
ΒοσΐοΒ ἰβ Σβργθβαπίθα ὈΥ Ο.1,8[. ἔοστωβ σπῖτι -οσπέμηι -σοηέμηι, ἀμ 

-οοηίμηι  ὡτοὺρ οὗὨ 200᾽, οἰο. ΤΉΘΙΓ οΥἱρῖπα] ομαγδοῦθυ 18 ΒΘΘΏ 
ΤΙηοϑὺ ΟἸΘΑΣΙΥ ΜΠΘῈ ὑΠΟΥ͂ ρονοση (ῃ6 σΘΒΙΓΥΘ 0886, ἴῃ ἀθβου ΡΠΟΠ8 

οὗἩ ποῖρηῦ ἀπα τηθᾶϑυσο τ ἢ αὐγίβ, αμγῇ, Κγαριθη ἀπα [86 Ια, 

88 αγρομίξ 86βοοηξη (1.018)... Απαὰ ἰῃ ὁπ6 ἰπβίϑῃοθ ἡὄηρομίμηι 

18 υϑοα 88 ἃ οΥγβίβ!] 864 δαἀ͵θοῦνθ, Ῥγθοβ οὶ Υ 88 σθηέμι ἴ8, Ο, 1, 1,. 
ΙΥ͂ 1186 ἰοοεαπέμν δαϊποιμη Ῥοηογίμηι οἐ πο φομέμηη ἰαδεγΉΩ 6 }έγ7- 

σίας οὐπαοσμία. αἀπμοθηξιηη Ὀδοδῖηθ [Π6 ρ]υγαὶ δα͵θοῦδνς ἀμορμίῖ 

ἿΠ Υ̓ΘΥΥ͂ ΙΒ} (86 Βδ1η6 ὙΑΥ͂ 88 τ. ἔ"δεκαχειλον ἀνδρῶν Ὀδοοπιθα 

δεκάχειλοι ἀνέρες (Ηοτη.), δπὰ ϑΚτ. ραβοαξαίᾷ υἀγνᾶπαρι Ὅς 

ραβεαῤααδηῖγ ναᾶμαϊξι, οἷο. (Β 118 ρΡρ. 86 ἢ). πδησομίμο 

᾿Ιοηρίηρ ἰο 900᾽ (Ρ]Π. ΧΧΧΙΠ 2 κὶ 8381) ἰβ δῃ ἱπβίγυςτνε 
ἴ 8 γτοϊαιθα ἰο πῦησομπίωτηι 88 ἐγί-οὐμι-ϑ ᾿οοπβπθοίθά ὑ(ἢ 
ΜΑΥ8 ἰο ἐγίτοὲμτοι ῬῬ]Δ66 ὙἬΘΙΟ [Γ66 Ὑ8ΥΒ πιοοῦ, αἀἰμγεθη 
ἀμ-ρίος οἷο. ἃ 166 Ρ. 7. ἐγδεσοηίξ, ορΡ. 8 167 ρΡ, 8, φω 

«σομῖξ ἱπδίθδα οὗ ᾿φμαάγμς, [Ο]ονίηρ 8θρέϊη- φομ, φμ 

(φμέποομένι Εἰδϑὶ.) ἴον "φμίηφιο-οοηΐο-. 8εβοθη ᾿κ6 πιίϑε 
Ἐριο-ϑοοῦ (1 8 ὅ08 ρ. 869), ἀπ, Οὁπ66 ΙΠΟΙΘ 8δϑἰπη]αίοά { 

δεχοομίϊ, ορ. ΟΑἩ.Ο. 80Ὺ8- “μὲς ᾿60᾽ ἱπϑοίθαα οὗὨ δεῤζμφ, νἢ 



40 Οαγάϊηδ]8, Αὐδιταοὶ Νυμηογαΐθ, δὰ Οτγάϊηδ]β. 8 180. 

ΑΪδο ἔουπα (8 118 Ρ. 40). 86ρέϊη- φομέξ. οοἰΐη- σοπίξ ἰπϑίθδα οὗ 

“οοἰδ- ΟΥὙ ἔοοίδ- [Ὁ] οπίηρ 8θρίϊμ- σοπίξ, ηση- σεμίξ, δπὰ ἴῃ Οο- 

Ἰὰ 1611 πδη-ἰπεσομίξ ΤΟ] οί 8οριἡπ-σομ. ΤῊ6 -9- Δηα -ο- 

μᾶνθ Ὀθθη ἀϊβουββοα ἴῃ 8 177 ρ. 84, ἜΘΟΥ τὸ οοποϊυ θα ἐμαί 

[86 βουπᾶ τϑργθϑθηίθα ὈΥ̓͂ σ᾽ 18 ργοῦὈΪΥ Ιἀρ. ὅ; δπὰ (δμαΐ [ἢ ἰμ6 

γοϊοθα ομαγϑοίοῃ οὗ [ῃ6 δοῃϑοηδηῦ ἰ8 ΓΘ] 80 οἱ, {686 1, ἢ 

ΠΌΙΩΘΓΑΪΒ 8Τ6 Ὀ8864 ὉΡΟΠ ῥτοθίμηΐο βίθιῃ-οοηρουπάβ, Γαμέ- ημότ-ηι 

ἃπὰ 80 ἴοσίῃ. Ορ. π6 Δυΐδοσ, ορ. οἱέ. 8 ΠΣ 

ΟἹ [τἰϑῆ. 200 αὦ οδί, ἀαἱ. αὐ οδίαϊδ, 800 ἐγ οδὲ οἴο. 

ἀοστηϑηῖϊο. 200 Ὕοίῃ. να δωμπάα (ἀεί. ἐνάϊηι ἀμπάαρ) 

ΟΙῊ.Ο. ζιροὶὲ μμί, 800 αοἰῃ. ῥ»η7α μπάα ΟΑἩ.Ο. ἐλνέμ λμπὲ οἷο. 

ΟΙ.Ο. αἰϑο μδ8 βοῃ}βΒ. Ῥῃγαθοθ 88 ζιρὺγο ζαμαηζς Ὑπίῖοθ 100᾽, 
ἤηξδέμιέ φολδαπζς ἔνα ἰἰπηθβ 100᾽, ορ. Οτ. δισ-χέλιοι. 

1. 200 αὲ 8εἰηίὼ οὐ αἀὰδείηιέε, 800 ἐγῦ8 βδοὶηιίᾳϊζ ΟΥ 

ἐγψ(ὐϑσωπίαϊ οἷο. [π Βτγθίκοῃ νῷ ἐπα δοίριέαβ οὐγβίβ  ]Ἰβοα ἴῃ 

[06 βἰῃρίϊαν ἴοσῃ : αἷμ β2ὶηιίβ ὑψγθ 200 πηθη᾽, 8Ζ2085ὲ 82: η)α8 

γε 6ΟΟ τηθη᾿ οἷο. Ο.0.8]. 200 ἀδυδ δώἐδ, 800 ἐγὶ φάξα δἀπὰ 
80 ἔοτίῃ. 

Οτά 418. 

ϑδηδκτιί. Ηροτο {Π6 ΜΟΓΑΒ 4.6 ϑβϑβοοίαί θα ὙΠ {Π6 προυΐοῦ 

αὈϑίταοίϑ: 2002 ἀρίξαίά-8. ἀπὰ ἀσίξαίαίαηιά-8, 8005 ἐγίδαίά-8 ἀπὰ 
ἐγιξαξαίαηνά-8 οἷα. 

Ασθθη. 200} ογζογίμγ-ογογα οἷο. 

ατ. διάκοσι-οστό-ς, τριᾶκοσι-οστο-ς οἴο. ΔΓΘ ΓΘ-ϊογτηδίθθ {πὸ 

ἑχατ-οστό-ς, 806 8 119 ρΡ. 48. 

1μαἱ. ατιοομπἐ-ϑίην-8 ἰγοοοη - δϑἐηηιι-8 δα 80 ἔογίἢ (Ὀθβί 68 

πῃ σογδϑίηιι-8 ῬΥΪΒοΔ ἢ ὙΟΌΟἾΟΒ. [ὉΓ πδηϊπροη ξδέηιιδ, ψ ΒΊΟΣ ἰδ 

|κὸ πδηϊποομία, ΤΟΥ 16. 866 δΌονο). 
Βοπτὶ. Ῥυίβοίδῃ 88 ργοβογσυοὰ οογέαϊῃ ἔοστηβ πδιοΣ ἀο ποῖ οὐδοῦ 

ΘΙΒΟΉΎΒΟΓΘ, ΠΒΠΊΟΪΥ αἀμοξδίηιμδ ἰγσξδίνιμ8 σμααν ἐσξδίνιμδ σμησξϑίνεμδ δοϑοξβὶ- 
μ8 δερί ρἜϑίνημδ οοἰϊσεϑμδβ πδησεδίημιβ. ΤΉΘ80 σαηηοὶ Ὀ6 ΓΘΑΙ δὴ οἱὰ 

ΒΟΓΪΘΒ. ΒΙΙΏΡΙΥ ἴον ἐπ6 τϑϑδοη ἰπδὲ -οδβέρο- τοῦδὲ γοργοϑθηὶ ἤ"-οεηΐ Ἐ ἑμρι0-) 

δηὰ «οδηΐ- (ἡπβίοδά οὗ -οϑηίο-} οδπποὶ ἤᾶνο Ὀθθῶ ΓΘΘΙΪ δὴ οἱὰ θχργθββίοῃ 
ἴον 100θ. ΤΈΘΥ Ἰοοὶς 8 ἐπβουρῆ [86 Ὡδῆιθ8θ [ὉΓ ἐδθ στηυερ᾽θ8 οὗἩ ἔθη, οἷ- 
-οἔϑίνμι-δ δὰ (ἢ 6 τοβί, δὰ Ὀθθῃ αἰϊογοὰ ὈΥ͂ ἐῆθ βίϑιῃ δοΐϊηβ βυδδιϊειϊοα ῸΤ 
ἐμο οἹὰ ὁ880 ΟΥ αυδδί- 6686, [ἢ 9 τηθδηΐηρ Οὗ 80 ΒΥ Βυπάτοαθ Ὀοΐπα συ 
ἴο [80 ΠΟῪ ποτὰ. 

ΟΟἾν. δὰ Ο.οση. ΝΟ ἴοστηβ Ῥγθβϑοσυϑ. 



δὲ 180.18]1. Οδγάϊμδιδ, Αθδισαος Νασδογαδ, δὰ Ὁγάϊβαϊα. Αἴ 

[λτὰ. 200 ἀμεσενιίὰ8-ἐ εἴς. ΟΚ.Ο 81]. 3005 ἀροφδιν (πο τὸ 

[6 ονβὶ οὐὗἁἨἁ οοπιροδί π᾿ μα8 ἴοαπά ἰἴ8 πᾶν ἰπῖο ἴῃ6 πο,γάὰ). 

900: ἐγεϑέδνναί, ἀπ ὰ 80 ἐουίὶ. 

8181. Τπουδαπά. Τῇο αἰ ογοης ἰδηρτιαροθ ἀ0 ποῖ ἄρτϑα 

ἵπ ὑπο Ὁ τηοάδβ οὗὁὨ δχργοβδίπρ ἃ ἐμπουβαπὰ: πθῆοθ 6 σᾶπηοὶ δὲ 

ΒΌΓΘ ΠΟῪ ἴξ 8 Ὄχργοβϑϑα ἴῃ ἴῃ ραγοηΐ ἰαπρυδαρο. 866 8 164". 2. 

“δλόεῖο- ἰδ (86 ἴοτπη ἱπάϊοαίοα ὃγ ὅτ. δα-λάδγα-»ε Αὐγοαῖ. 

βα-Ζαιογέ-ηι, ατ. 1,680. χέλλ-ιοε Πογ. χήλιοι ἴοῃ. χείλιοε ([ ὃ δ6ὃ 

Ρ. 428); Ατί. χέλεοι πιϑὺ δοτηθ ἔγοπι ἀρ. "δλχίό-, 866 ΤἼ ΤΠ ΘΥΒΘΏ, 
Κυδη᾿ 8 Ζίβοιν. ΧΧΧ 358. β81τν. δα-λάδγανε ὧὋπο (δουβαηά᾽ Ι|ἶκ 

ατ. ἑ-κατόν πο Βυπάγοδ᾽, 866 ἃ 119 ψν. 42: εαλάδγανε γξεπᾶι 

δα δβαδλάξδγανε ζξαψαδ [000 δθαγάβ᾽, ΠΚ6 ἐαέάνι γότιμᾶηη ἀπὰ ξαίάνε 
ἤδαψαδ; ἀπὰ, “τ (Π6 πυμηθοΣ δϑϑὶ τ]δίοα, δαλάθγαμῳ ἀαλιγαῤλαμὲ 

ἼΟΟΟ ναρροπ]οδάβ᾽ Κκὸ ῥαίά ρώγαβΒ. [πῃ ατθοῖκ, "ἐννεαχειλον ἃ 
βτοὺρ οὗ 9000᾽ «πὰ "δεχαχειλον ἃ ρτοὺρ οὗ 10,000᾽ Ὀθοδπιθ 

ΡΙυΓΑΙ δα]θοϊνοβ: Ηόαι. ἐννεάχειλοι, δεκάχειλοε (οΡ. ὃ 180 ρῥ. 45), 

Ιἀρ. "δεδι.1ο- ᾿δοπδίβαπρ οὗὨ 1000᾽ : 5ΚΥΡ. 85-λαβ8γ-ἔψα- ᾿οομδιϑιϊηρ; 

οὗ 1000, {πουβδπαο]4᾽, 6. ρ. δαλαβγίψο δ᾿ιᾶφάβ 'ὰ ΒῆΔΥ6 δΟμϑβιην; 
οὗ ἃ ἰπουβαπά, ἐπουβδη 01] ἃ βηδγο᾽, ΟΥ̓. χέλιο- χείλιο-, πὸ ἵππος 

δισχιλίᾷ (8β66. Ρ. 44). πὰ ἔυγίμον χίλιοι ἄνδρες ||Κ6 τριᾶκόσιοι 

ἄνδρες (866 Ρ. 45). Οτάϊπα]β: 83Κγ. βαλαβγα-ἰαηιά-8., Οτ. Αἰΐ. 

χίλεοστο-ς. 

Αὐτηθη. ἤαζαῦ ἰΒ ὈοΙΤοΟΥΘα ἔγοτῃ ἰῃ6 [γαηΐϑῃ. 

1,αἱ. πεἶΐ6 πιτῖέα (πιοῖϊα ἴῃ 1.Χ60}]}18): ἰἐ 18 οὔζθῃ οομηθοίθα 

πὰ ατ. μύριοι (866 1,. Ηαγοῖ, Μέμῃ. ἀθ Ϊὰ 806. ἀ6 Ἰἰπρ., ΠῚ 415, 

πα ΤὨυγπουβον, Κυμπ Ζίβοιν. ΧΧΧ 858); θυΐ 1 ἀο ποὲ Θομϑί 6 Ὁ 
{παὺ 818 ΘΟΠΏΘΧΙΟΩ 88, ὈΘ0η ῥτουθά. τ εξϑέηι-8. ΠἰΚ6 οσηΐς 

-ἐβήπιι8. 

ΟΟἾν. τί ([ ἀο ποὺ ΚΠΟῪ ὑπ οίθου ὑπ ογαϊμαὶ ηοαά 

[88 Ὀθθ ἔουηα) Μγβ ῬγΟΌΔΌΪΥ ὈοΙΤΟΝΘα ἔγοπι {Π6 [,δὐ]η. 

οι. ῥαϑωμαϊ ἔν. ἴῃ οπ6 ρἷδοθ πϑυΐθρῦ, (ἰὰ ἔνα ῥϑιηα)α 

Ὡ000᾽; Ὀυΐ {π|8 ΌΓΠΙ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΤαραΓαΘα 88 ἃ ποιη. ἀυ. ἔδπι. ἰῃ 

ΙΔ. "-αἱ, 866 8 286), ΟΑΗ.Ο. ἀδϑωπέ ἐμϑωπέ ἔ, δηθὰ ἢ. 108. 

ἐκ ϑίαπίῖ-8 σθῃ. -οσίο (Τιοἰΐ. ἐῤκϑέδέ-8)., οταϊηαὶ ἐμϑέαμπέξ8-ὶ8; 

Ο.0.3]. ἐνθοξέα ἐψθαδία ἔ. ἴον "-οπέϊᾶ “-οπᾶ, οτάϊηα] ἐψδοῦίτη. 

Οἱ {π6 βἰγοηρίῃ οὗ [π6 ΕὙΔΗΪκΔἢ ἐδ δ8-ομμπάθ ἐλ ιβδοοδηά (ἴτο τὰ 



48 Μυερ!οδενοθ δπὰ Πἰδιτὶ θυ ἐἶνθα. 88 181.,182. 

{86 ἀϊα]οοὶ οὗ {Π6 8411}, οὔθ οὗ [86 ἴπγθθ ρστθαΐ ὈσΆμΟθθ8. οὗ 

[η6 ΕὙΔΕΚ8) Ο.[06]. ῥαδημπαγα ἀνα ὙἯ οοἰ- αοίῃ. ἐῤψμ-ρκαάμδ 

ὉΒΙΠΠ το, ἸοΔάΟΥ οὗὨ ἃ ἐπουδβαπα᾽ (ορ. ῥῆθωπα,- α 8 ἴῃ ΝΥ Ὸ1Η]4), 1 

[88 Ὀ6Θὴ ῥΓΟΕΠΥ βυρροβίθα (Πδΐ {18 ΟΣ, ΘΟτασθοῃ ἰο ΟἸΘΥΤΏΔΗΪΟ 

δια Βα]ο- ϑ] νοηΐο, ἰδ ἃ οοῃρουπα οἵ δὴ δα]θοίνο δέ48- δῃὰ [ῃ6 
ψογὰ ἴον 100. ᾿ἐ8- σου] Ὀ6 ἃ πογὰ οοῃποοίθα τ 5ΚτΥ. ἑασάξ- 

'δίτοιρ, βίγοηρίμ ἐμοίδεξαηια- 'δϑίτοπροδί᾽, Βῃοσίηρ [86 68 Κ ἔΌΓΙΩ 
οὗ [6 βίϑθιη, ορ. 5Κγ. ἱπϑίν, ὀλζῥ. ὦ ἴγοτη δλ͵ὲψάβ- ἴϑασ. ΤῈθδ 

ταϑϑηΐηρ; οὗἨ {π|8 οοιηρουπα που] Ὀ6 'ὰ ΡΤΟῸΡ οὗ ΠΙΔ ΠΥ πυπάγοαβ᾽ ; 
806 ϑομοσοσ, Ζυν ἴθβοῆ. ἀθὺ ἀθυΐίβοι. ϑὅρ0γ.3 590, Βυρρο ἰπ Ῥϑὺ)]- 

Βγαυμθθ Βοϊίν, ΧΠῚ 827, δηὰ ΚΊυρο, Ῥϑὺ}}8β Οατυπάγ. 1 406. 

ΤῊ -"- οὗ {πΠ6 1 υ Δ πη ἀπά 1 οὐο τοΤαΒ (οΡ. ῬΥαΒ8. ἐζδέηηο- 8 

866. }].) 18 ΘΠΟΌΡὮ ἴο ΒΗΘῊῪ ὑπαὶ 80Π|0 8Π8]0ρ16081 ἐγαηβίοστηδέοι 

τη δὲ πᾶν αἴεοοίθα [ΠΘ1η; ΡΟ ΔΡ8 (ΠΟῪ ὍΟΓΘ δββοοίαίθα πῖνῃ ἐπ 6 

Ρδυίοἱρ]6 οὗ {π6 ργθϑϑπί (1,60{.) ἐπι δέμς Ἱ 8.7 6}}, Οὐ. 96 Αὐαἰδου, 
Μοῦρῃ. πὶ. Υ 10 ἢ 

ΜΟΙΤΙΡΙΙΟΛΑΤΙΥΕΒ ΑΝῸ ὈΙΒΤΕΙΒΟΤΙΥΕΒ. 

8 182. Μυ] Πρ] αὐ ν68. 

1. Νυμηθγαὶ Αάγοῦῦβ δηὰ αἀγνουῦ δ] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ. 

ΤῊο ραγοπὶ Ἰδηρυδρο πα ΔαγοΌΒ οπαΐϊηρ ἴῃ -8 [Ὁ {]06, 

[γῖοθ, δπᾶὰ ἴουν {ΠΠ|68. 

Ὑπίοο ᾿αάμί-8 (Ἰαἀμμ4-8), ορ. Ἐαμὲ- ἴῃ ΘΟΠΙΡΟΒΙ ΠΟ. δηα υϑοᾶ 

ἸἀΘρομαἀθηί 8 166 ρ. 7. ΒΚ'Κν. αοἱδ, εά. ἀωοίξ, ᾿Αγοβί. δέδ. 

στ. δίς. 1μαἱ. δ, Ομ. ἀμὲδ 4180, 866 ὃ 166 ἔθη. 1 ρ᾿. 7. οί. 
ἐυϊ8- 'αρατῦ. Μ|Ι4Η.Ο. φισίδ, ΟΕ. δισέγ-οῦ χιρίγ-ο, Ο.106]. 
ἐυϊδοῦαν ὕπιοθ᾽, δῃα ἔσθ ΟἩ.Ο.. ζιρέ8-ἢ σιοὶδ-Κὰὲ Δα]. ἙποΙο] α᾽, 
0.166]. ἐρὶδ-ἐ-ν ᾿αἰν 404 ἱπίο ὕγψο ρασίβ᾽ Επρ]. ἐεοίδ-ΐ, 1. 6. ἃ οοτὰ 
ΟΥ ἰῃγοϑά οὗ ὑνγο βίγδ πα. 

ΤΉνοοθ᾽ ἐγ. βΒκν. ἐγ δ, Αυϑβί. δγίδ. ΟὟ. τρίς. 1μαἱ. ἐδν 

ῬΟΙΒΔΡΒ [Ὁ Ἦθγ8 δηᾶ (18 ἴογ "ἐγίβ (1 8 88 ρὑρ. 88 (); Ὀαβίἀθ 

ΜΉΘ τὸ πα ἐγῆημ-8 ἴου Ἐὐγίδ-πο- (ξ 188). ΟἼ]ν. ἐγο88- Ὡῃϊρά. 

ἀου έ1688 ἴον ἐγ ἐδ-ο- (Ἰ1 8 81 νΡ. 247). ΟΑἩ.Ο. ἀγέγ-ον Ο.106]᾽ 

ῥυίϑευαν γος, ΟΡ. Ζισίγεοῦ ἰυΐβ-ῦαν ΘΌΟΥΘ τηρηϊοποᾶ: ΟΑΗ.Ο. 

αἀγὶ8-ἰς ανὶβ8-: Κὶ ογησΒ᾽. 

Ἕουγ {ἰπ|68΄, ΚΞ [τὶ εαἰώγ ἴον Ῥοαίμγὸ (Ἰ 8ὶ 647. 1 ρρ. 498 ἢ) 



8 182. Μυ]Ερ]οαἰϊνοθ δπὰ Ὀϊβεγίθυ ἐἶνθ8. 49 

Αγνοϑϑὲ. σαῤγμᾷ, ορ. 5Κν. οαἰμγοάαδα ἃ8 οοπίγταθίθα σὴ ἢ Αὐοβί. 
σαῤγμ-ἄαβα οἷα. ἀϊδουβαδοὰ ὈΥ ὙΥ Δοίκουμπαρθὶ ἴῃ Κυπηΐ Ζίθοιγ. 

ΧΧΥ͂ 288 ἢ. [μαἴ. φμαίογ, [Ὧ6. Θηαΐηρ' ἰγϑῃβ οστη θα ὈΥ͂ ἀθβοοϊδίοη 

ΜΠ ἐδ: ΟΡ. φμαΐογγι-8 : ἐθγ1ι-8. 

ΤΏΘΓΟ ΒΘΟΙῺΒ ἴ0 ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ 8ΠΟΐΠΟΥ τηροἀθ οὗἨ δχργθβϑίοῃ ἴῃ 

[86 Ῥαγοῃύ Ἰδηριδαρα, ἰο ΜΈ1Οἢ ἀγ6 6 {Π6 [0] οσίπρ : ὅ5Κν. 8α-ἀγ 

ὍΠΟΘ, ΟΠ6 ἐϊπιθ ράδοα ἐὔίσαβϑ νγο ἰἰπ|68᾽, 118. υὅπᾳ καξαΐ 

Ὁπορ᾽ αἀὴ ζαγίὰ Ὑπίοο ἐγὴὲδ Κκαγίὼὰβ ἌγΘα. ὑϊπιοθ Ο.0.8]. ἀΐφα 
ἀγαΐίψ πιο ρεὲὲ ἔγαϊά ᾿ᾶνο ὑἰπηθ8β᾽. 

ὕ.868 ΡΘΟΌΪΙΑΙ [0 βίη 9]6 Ἰᾶπραδρθ8: 

Βκν. δκα-υἄγαηι Ὃπορ᾽ ἐγ -υᾶγαηι ὩΒτοθ᾽ ἔγογῃ νᾶγα- ὯΠπΠ6 τἱρμὶ 
᾿Ἱποιηθηΐ [ῸΓ Βοπῃθίίηρ, οπο᾽Β πστ΄. Αγοβί. δέδερα΄ Ὅπιοθ δγιὶδ- 

-οαῇ ᾿Ὠσοο᾽, πϑυΐοσβ οὗ ἔοστηβ 10} (86 βυ Ἔχ -μοηέ- (οΡ. ὈΘΙΟΥ, 
ὑπ 46. 2): ῥγιίβαί-α-βιοοηι 80 {{π|68᾽ (θυ Ἔχ -ἐμο-). 

αν. ἅ-παξ ποθ᾽; (06 βϑοοπᾶὰ ραγί 'ἰβ οοππθοίθα ψ 1} πηήγνυμι 

Ἱ τπᾶκα ἔαϑί, βίγοηρίμοη᾽ πάσσαλο-ς ῬΟϑ᾽, πὰ ῬγοῦΔΌΪΥ μδὰ αἱ 
Βγδύ το} [16 ΒΆΙΩ6 ΠηΘϑΠἷπρ 88 ΔΠΟΙΠΟΥ ποσὰ ὈΘΙοπρίηρ ἴο {Π6 

Β8116 ΓΟΟΐ, ΒΔΙΠΘΙΥ ΟΗ.Ο. γαλ Ῥατγί, ρογίοπ᾽ Α.8. ες 'ϑραοθ οὗ 

ἄπιθ, ἐμπηθ᾽ (ορ. ΜΙά.Η.Ο. χιρί-οαοῖ, πιαπθοςυαοῖ.) ΤῊ6 δάγνϑυθβ 

ἔτοη ἸΟῸΣ ἔπη 68᾽ ΟΠΑΓΒ ΘΠα ἰπ -κὶ ΟΥ̓ -χις (ΠΥ. -κιΦ): τετράχι, 

πεντάχι οἷα. ΤῊΘ Β811η6 -κὶ ΟΘΟΌΓΪΒ ἰῃ οὐ-κί πολλά-κι; 1᾽ὰ νγᾶβ ἀου Ὀ61688 

ἃ ΠΟΙ. 860. 81πρ. ποι. ΜΙ] [ἢ 6 τηθϑηΐηρ Ποο᾽ (ορ. Π1Π. 85ὲ-8 
Ο.Ο.Η1]. εἐὲ “ο΄, 8. 409); ορ. Οβδιο, ΜότΡῃ. ὕ]ηΐ. ΙΥ̓͂ 241 ἔ,, ἀπὰ 

[η6 Αὐἴδογ, ατ. Οτ.3 ρ. 181.}) 

1,Αἱ. 8εηιοῖ; ΥΔΟΚΟΥΠΑρΡΟΙ, Κυη Ζίβοηγν. ΧΧΧ 816, οοη- 

Ἰοοίατοβ ὑμαΐ {18 ΟΡ ΘΟΠΠ08 ἔγτοπὶ ἤ8η- 221} πὰ 18 οοπηθοίθα 

ψῊ} οί. »εδὶ ᾿ἀπιο᾽ (Μοά.Η.α. -αἀῇ. ΤῊθ δάνογθβ ἔγοιη ᾿γϑ 

Εἰπ168᾽ ΟὨΑΓ8Β. Θημα [ἢ -ἰδη8 «ἐξα: φμίηφμξδ βοαὶδβ οἵο. (πα ἐοί᾽δϑ 

φμοίξ8), ὕὔτμθγ. παν 8 ΟΥΪΘΒ. ΜΔΗΥ ΘΟΠ͵ΘοίγαΒ ἤᾶγθ ὕθθῃ 
[1846 88 (0 (Π6 οΥ̓ΡῚπ οὗ {Π|8 Θπαϊηρ; {Π6 πηοβὺ ΚΟΥ οὗ ὑπ6πὶ 

ἴα Ῥοῦ8, οοππϑοίπρ ὑ νι 5Κν. ἔύψαπέ- ἼΟΥ ρτοαὶ ΠΟῪ πιυοῃῦ 

ΠΟΥ͂ τη] 014. ἐψαηέ 80 ρτοαῖ, οἷο" (6ρ. (86 Αὐΐπογ, Μουρῇ. 

1) ΠῚ -αὶ Ἴοσὸ (ἢ9 ᾿πέρυσορδεῖνθ ῬΓΟΠΟΌη ἔσίσ, 88 18 δϑϑαπιθαὰ Ὁγ 
Ὑδοκοσηδ οὶ (Κα π 8 Ζίθοιν. ΧΧΥ͂ 286 7.) δπὰ 7. βϑομινίάξ (ΡΊ]ΌΓα] Ὁ. 852), 

811 [80 ἀϊα]οοὶΒ Ὀαὺ ΤΉ ΘΒβδ]Δη ταπϑὲ πᾶνο μδὰ -τι ἴῃ Ρ]6069 οὗ 1ξ. 1 (μόγο- 
ἴογθ ΟΡροβθ ἐλπΐ8 υἱοὰσ. ΕῸΥ ΤΉ688. χέςς, 800 ΠΥ τ. στ. 3 ρΡ. δ4 ἴ. 
ΒΡοκ πα δη, Ἐ]οιθη 5. [11]. 4 



δ0 Μυϊὶρ!!]οαἰῖνοβ δπὰ Ὀἰδιγι δα είναθ. 8182. 

ὕπὲ.Ὺ 14). ΤῊΣ βοὴ Β υἱὸν (Αστοι. ἔν αἰ. μοχίοορτ. Υ 218 ἢ) 

88 ἰο -ἰ6.8 ἴθ ΡΓΟΌΔΟΌΪ [οὼ Ὀ6 δοοορίθά; ἢΘ Τοραγὰβ ἢ 88 ἃ ὑτο- 

οἰβηΐο 1ἰα]16 ὑταμβίοσιμημδίου οὗ ᾿-ίομέ, 8ὸ ἰῃαὺ ζέψαί, ἴΠ6 πουΐον 

ΟΥἨ τὴ6 ϑαμῃβισιῦ ἔΌση, ψου]α Οχϑοῦυ ΟΟΥΓΘΘΡΟΠα ἴο ἰὑ. ΟοΟβα. 

»οέϊγο- -ρογὲ ᾿αυδίογ᾽, ορ. 1,6. 866. 

ΟΟΙν. οϑη- Γοοε οὐηθοϊε Ὁποο᾽ (76οὐὲ 'αΥ., οουτβθ), 70 ἀξ 

Ὁπνίοθ᾽, 30 ἐλνξ “ρΙοθ᾽ οἵα. 

οί. ἀΐπαημηα βίδα ποθ᾽ ἐράϊηι δίηδαηι ὑὉπὶοθ᾽ οίο. Ο.Ἡ.6. 

οἷμοβ (ᾳ 6}. 8'πρ.} Ὁποθ᾽, ἀγζο-ϑέμηπέ ἤον-βϑίμηξ οἵο. (βέμπία ᾿ἱβθοίοῃ 

οὗἩ πη6}; 480 δχργθββϑίομβ ὙΠ} ισαγὸ, 88 δίδιωη «τοαγὸ (φισαγδα 

ἃ ζαγηΐηρ τουηα)); τι δρωγέ ᾿ϑιδάίιτη,, 88 ἀγίηι βρωγίηι; ἀπὰ 

ἢ φαΐ ῬῬοϊπὶ οὗ {ἰπ|θ᾽, ἃ8 σ᾽ οἵποηιο νιᾶϊδ Ὅτι {ἰπ|6, οποθ᾽, 2: 

ἀγὶη πιᾶΐϊο ᾿γῖοθ. Απᾶὰ 8606 ἔυγίμοῦ : Ὧ. ατία, Ὦ. αν. ΠῚ 

291 Τἰ, ἀπά Βυμπροὶὶ, 16 ἀθαΐίβοῃ. Ῥγοη. υπά Ζδμν. 161 δ 

Τλυδπίαηῃ μᾶ8 4180 ἃ βοὲ οὗ ρῆγαβοθ τὶν 8 κὲ-8 ὍΙΟΥ, 
Βίχοϊκθ,, 88 ροημἠὴβ δυζὶὼὰβ ᾿ἄνθ {ἰπ|θ8΄, ορ. 6 ΤΠ ρρὸῦ ἀδγιηδῃ 
βοϊναφ ᾿ὉΪον᾽ ΞξξΞῷ. αἰ. 0.0.3]. Βαβ ρῆγαβοβ ψὶἢ -ὁ() 4 «δαὶ 

(ἴἄτομι δζώ- ἴο χο): ἀναξδαΐ Ὁπίοθ᾽ ἐγ δα Ἰμγίοθ᾽ οἵο. (6ρ. 1μϑβκίθῃ, 

Ἠδηάθποι τ. 958). 

2. Αἀ] ΟΊ γΥγ68. 

ψΙ -μομέ- (Π αὶ 127 ρ. 404): Αγοβί. οἵδαϊξὶ-οαηΐ- ᾿ππϑαίγ- 
ἔο014᾽ δγέδαῤ-τοαηΐ- τ γ]4᾽ πδραξί᾽-σαηέ- ᾿διχιγίο  ἀ᾽, Οτ. τετοᾶς 

«ἄντος, ἃ. οοἷῃ ψΟΥ ἴουγ χαλκοῖ, ἔῸΣ “τετρα-εντ-, οὗ ὙἘ16ὴ τριᾶς 

8. 8η 86-ξογτηδῖθ. 

ΤῊΘ [Ὁ] οίηρ ἅτ ΟἰΥἹΠΟ]ΟΡΊΟΑΙΥ οοπηθοίθα: ΟἿ. ἀ-πλό-ς 

ὀι-πλό-ς οἷἴο., δέύπαλτο-ς τρί-παλτο-ς ὅπ δι-πλάσιο-ς τρι-πλάσιο-ς 

οἴο.,) 1μαΐ. 8ὲηι-ρἰμ-8. ἀμ-ρίι-8 ἐγὶ-ρίνι-8 οἴο., οἰ. ἀΐη- α-8 βάμν- 

-[α1}-.8. ΟΙ.Ο. εἰη- αἷέ χιοὶ-[αϊξ ἀγι- αϊξ οἷο. ΤὮθΒθ γὸ σο]αίϑα 

[ο αοί!ι. βαϊξαῃ ο 1014 5Κν. ρμέα-8 ρμίατηι ᾽ὰ ἴο]4᾿ (ορ. 1 ρ. 209 
ἰοοίποίθ 1). 88 1,δἱ. 8ἰηι-ρίοα αιι-ρίθῳ οἷο. ἴο »ἰθοίογ ρἱδοῦγο 

(Ὁ. ϑουϊαϊ, 'ἰπ Κυλμ π᾿ Ζίβοην. ΧΥ͂Ι 480, ρίγοβ δῇ οσχρ δηδίϊοῃ 

ΜΈΙΟΝ ΙΠΔΥ͂, 1 ὈΘ6ΊΙΟνΘ, Ὅ6 ΤΘΟΟΠΟΙ]6α ὙΠ} ἐἢ18, ΔἸ Πουρἢ αἱ ἢγϑὲ 

βίρμς ἃ βθθπβ ο Ὀ0 αἰ θγομί); Ὀὰΐ (86 βθοομά νυ» οὗ ὕπΌγ. ἐγί- 
«ὀγιϑέηθ ᾿τἰρ] οἰ αθ᾽ (-ὃγ- [ῸΡ -ργ- αυἱΐθ γϑρυ]αγ, 1 δ 499 ρΡ. 866) 
88 ΟΟΙηραγθὰ ὙΠῸ {γ]- Ὁ ]6ν ὉΙΡ]18᾽ ἀμ-ρία ᾿ΔᾺΡ]48᾽, 888 ποὲ Ὀθθῃ 
ΘΧΡ]αἰπθα. Οἵ. -πλόο-ς ἰῃ ἀ-πλύος-ς οἴο. ὙἯὃὈ ΙΏΔΥ ΘΟΠ]ΘΟΓΌΓΘ ἴο 



88 189.1838. Μυερ! οαἰϊνοθ απὰ Ὠϊδιγ  θαϊγο8. δ] 

Ὀθ αἰκὶπ ἴο πλοῦ-το-ς, ἀπὰ ἴο ἢᾶγθ Ὀ6ῸΠ ΘΑΙΪΥ δβϑοοϊδίθα ἴῃ (ἢ 6 

ῬΟΡΌΪΑΡ τιϊπὰ ΜΙ -πλο-ς. 1) 

ΤΏΘΓΘ ΓΘπηϑῖη 8 ᾿αΥρ 6 πυτηὉ 6 Γ Οὗ ΟἰΠΘΓ ἔοστη 008 ΔηΒ Του ρ' 

ἴο Μοάργῃ Οοιηηδη δἀ͵θοίνοθ ἰῃ «Ζζαεἷ, -ἀϊέῖο ᾿«ἴο1] 4, ΟΥ̓́ [Πθ686 
ἃ 6 ΘΧΔΙΏΡ]6Β ΙΠΔΥ δ ρίνγθῃ. Ξκν. οάξωγ-σαψα- “ἰουνίο]ά᾽, 

ἀάβα-συα- ἀαξα-φυΐη- Ἰομ014᾽, ἐγὶ-υάγέμ-ξ ἐγί-οὐἦ- ΒΥ οί] Δ᾽, 
ατ. τρέ-φατο-ς τρι-φάσιο-ς ὩΠγοΟΘΙο] Δ᾽: 10}. ἀσὶ-ἰπξα-8. Ὁποίο]α᾽ 

(Ἀ οῖ-8, ποι. ἰβῖο, ἃ Ὀδπαϊηρ᾽), Ο.Ο 3]. ἀνο-σμδὲ -σωδίμα, Τ 1}. 

αυὶ-σιδα-8 Ῥτυβδ. ἀισί-σεδδν-8 ἙὉποίο]α᾽ (Ο.0.83]. σἄ(δ)πᾳί ἴο 
Ὀ6πά, πο] πο, [0]14, τπουθ᾽, 1μοὐϊ. σμδεδίᾳ Ἵ ογουοῖ, θοπν᾽ 8. 
φμδα ᾿δίδοκ, τἱοκ᾽. 

8 188. Ὀ᾿βυγ αϊίνο8. ΤῊθ ο]Ἱἀθβὲ τηοάθ οὗ οχργθββίπρ' 
αἰδιστθυῦνοβ 88 (0 στορθαὺ ἰῃ6 ΠΌΠΊΘΤΑ], 88 Κ51ν. ράβοα-ραῇοα 

ἂγνϑθ οδομ᾽ (Εἰρ- οάα ΠΙ δδ 18), ὅζα-δία-8 (ἔα ϊα-8.) Ὁπο Θδ οὶ, 
06 δὲ 8 ἐἰϊπιο᾽, ράγυαϑ-ργυα-8 ρᾶγυα-ρνγυα-8 Ἴμο0 ἔγβέ ὁ. Θδοὴ 

οσσαδίοη᾽ (οΡ. Π 8 58 ". 99), ἀναπ-αἀυά-ηι πο αἱ ἃ πιο, ἃ ραϊτ᾽, 
ΑΣΠΊΘΗ. ΠΗ μὲ ᾿θἰΠρΊ] ἐαϑη ἐαδη ᾿'ἀθηϊ, Αϑβοῃ. Ῥοσβ. 981 μυρία 
μυρία πεμπαστάν --ΞΞ- κατὰ μυριάϑας πεμπάζοντα. Ορ. Ῥοίξ, Ζίδβοῃν. 

ἄορ ἀδυΐίδοι. τοσρ. α68., ΧΠ 468 ἢ, Βορροϊυῃς Ρρ. 156 ἢ: 

ΤοῦθοΚ, Ῥαΐθοὶ]. 1 184; Ὑ ΠΟΥ, ΟὟ. 468 πουΐοβί. Θρυδο  ἀϊοπιβ τ 

Ρ. 284; ὙὙΟΪπ, Ζαγ αἰδιτὶ υϊΐνοη Οϑπιπαίϊοπ, Ασομῖν ἐν ]αὲ. 

1ι6χ. Π 828. 

Αἄγοτθθ: 81. -ἐάβ, ὧβ δικα-δά8 ᾿'δἰπρὶΥ, οὔθ αἴξοσ δηοίμον, 
ἀυϊ-ἐά8 ὋΥ ὕποβ, ἰπ ραΐτβ᾽ ξαία-ἐάβ8 ὍΥ Βυπάτγοαε᾽: 6ρ. 6. ἑ-κάς 
ὋΥ ἰἰβ6], ἀραγί, αἴαι᾽ ἀνδρα-κάς ἸαΔὴ ὈΥ πιδπ᾿. 

Αἀ͵οοῦνοα σὰ ὑπ6 βυῆἔχ -πο-. 1μαἱ. ὄτη-8 ἴον Ἐῤίϑ-ηο-, 
ἐγῖημ-8 ἴον Ἡγί8- η0- δα ἐθγ-ἢ-8, φμαΐθγ" -Ἤ6-8) 8δγμ,,“8 [07 ἐδόχηο-, 

οἷο. (ορ. ὅ. Βαυπδοῖκ, Κυμηβ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ 251 8). Ο.1οο]. 
Ὧ48 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ Ϊπρ [ΟΥΤΉΒ, ἔυθΉ6 ῬΥΦΉΜΘΥ ΚΟΥ ΟΡ Ὁ]. πο, [Ὦγθ6, 
ΟΣ δὲ ἃ {πηθ᾽ [ὉΓ Ῥγ. αθϑγη. ᾿ἐμέζ-πα- οἷο., οοηρασο ΜΙ α. 

ξιρίγγι τὰ. Ἑπγθαᾶ οὗἨ ἔπτγο βίγαπ θ᾽ Ο.Ἡ. Ε΄. χιοίγηδη φισίγηδη ἴο 
ἐν ϊδι. οἰ. ἐνοί-ἀ-πάϊ ὕπο δ ἃ ὕϊτηθ, ὕὑνχο ϑϑομ᾿, ρϑγῆδρθ ΒΥ ἃ 
Τυθίηρ οὗ ὑνγο ϑβϑυξῆχοβ -φο- ἀπά -πο-. 1118. ἀυψπὰ ἀυ. ἔτ πθ᾽. 

1) [π ἐδὸ ἀογίγδίίοι οὗ --πλο--ς ἔγοτι -πλοο-ς ΌΥ ὌΥΡΒΔΟυθϑὶβ᾽ 1 ΠΔΥΘ 
Π0 Ὀδ]οΥ τιδίθτοσ. Ον. ἐδοὸ Αὐἴδοῦ, Βογ. ἀοῦ βᾶσμϑ. 6986. ἀον ὙΊ88. 1889, 

ῬΡ. δ1 απὰ δ2. 
4 



52 Τῆς ΟδΔ868. 88 188,184. 

111... ὙΠῸ [86 βυΐῆχ -ἴο-, ἐγθ-)}} ἼὮγθθ αὖ ἃ ἔἰπιθ᾽ ἐοίρον-ὶ 

ΟῸΓ δὲ ἃ ἐϊπιθ᾽, δπὰ ὈΥ̓͂ βα- ογιηδίϊοῃ ρϑηζεονὲ 82682-ογὶ οἷς. 
Ορ. Ανϑβῖ. ἐδίγψα- ᾿ουγίμ᾽ ἄ-αἰᾶίγψα- ἴο θ6. ΒρΟΚθα ΟῸΣ {ΠΠπ͵68᾽ 

(υβ64 οὗἨ ἃ οογίδίῃ ῥγϑυθυ). 

ΤΗῊΗΒΕ ΟΑ5Ε85.} 

Οὐ μοὶ] ΒΔ ΓΚ 8. 

184. Α πο ΟΥ ΡΙΌΠΟΙΙ 080 ΘΟΧΡΓΟΒΒ 886, ΝΟΠΙΌΘΓΙ, 

δηαὰ Ο6π 467. 

1) Ου {80 Ιπἀο- ἀοτπιδηΐο 68868 πῃ ΘΠΘΓΔ]: ΒΟΡΡ, Υογ!ὶ. 

6ν.158112 δ΄. ν. 245 δ. ΒΟΒ] Θ᾽ ΘΟ ΘΓ, ΟΟταρθηάίπῃι " ὑ. 491 (ἡ. Ετ. ΜΏ]]Θ6Υ, 
ατάσ. ἀον βρσδοῦν. 1Π| δ29 . ΒοΟΡΡ, ὕτον ἀ68 Ποιμοπβεγα νωσα πὰ ἄθιι 

ὕταργαης ἀον Οδδὰβ (ΑΜ δπὰ]. ἀον Βοε]. Ακδὰ. ἀοὺ Ὑ188.. 1826). βοι ΘΤΘΓ, 

7ῸΓ Θοβοῖ. ἀον ἀθυΐθος. βρν. ἢ 382 Δ Ὁ ὔπέξοτν, Ὠ]19 Ποοϊϊπαὔση ἀον ἰὰρ. 

βρυγδοῖθα πδοῦ Βοάθαϊαης υπὰ Εοτπὶ θπίνίοῖκοῖ!, 1889. ΒΟΒ] οἰ ἢ θ᾽, ὕθον 
ἘΠ ΘΟΒΘθΩοα ΥΟΡ ἄθῃ Οδδυδβοπάθπηροι ἴῃ Ἱπὰορογπιδηίβομοθη, Κυδη᾽8 
Ζιροῖν. ΙΥ̓ δ4 δ. Θταβθιδπη, ὕδον ἀΐο Οδδβυβοπηρ ἐπὶ Ιπάοχοστι., 
ἰδιᾷ. ΧΙ 241 δ. ΤΠυάπίρς, ὕθον ἀθῃ υοοδ)βομβθη Αὐβαδηρς ἀθν Βι]ἀυηρε- 
ϑυζῆχο, ἰδία. ΧΥ͂ 448 (4. βΒιίθηξ]οσ, ὕθον ἀΐθ νυϑγβομιίθάθαοθπ Οοπαραίίοποιι 
πηὰ Ποοϊϊπαίοηθη ἴῃ ἀθ [Ιἀρ. βργδοόῖθη, 68. ἱπὶ [,8ϊ., ΑὉΒΔΠαἸσπροη ἀδτ 
ΒΟ δ ΒΟ θη Θ᾽ 686] |80}}. ζἄγ νδαϊουϊδηά. Ου]αγ, ῬΒΙ]ΟΒΟΡΉ..- ἰδὲ. ΑὈἰΒ 61]. 1864, 
Ἠοῖ 1. ΗΡΒΟΝ ΙΔ πη, ΖῸΣ ΟΔΒΌΒΊΘΉ στο, 1815. Βονχδΐκηοθ, δυ τγκό}ο 

ἀθ 14 ἀότί γδίίου ἀδη8 16 ἀδοϊϊπαΐβου ἱπάο-Θυτορόθηηπο, Μόμι. ἀθ ͵ὰ 806. ἂς 
Ἰΐηᾳ. 11 8368 8ᾳΩ,ᾳφ. Βτόδὶ, βῃγ 19 ποιηῦγθ ἀθ8 οδ8 ἀθ 86 ἀδο]ηδίβου ἱπάο- 
Θυγορόθηηθ, ἰδία. 1Π| 822 8464. Ῥθηΐα, δ΄᾽Ά9 Ἐπίβίθμθπη ἀθὺ δβδγῃη- 
ογοιβεϊδομθη ὕδδὰθ ἱπ [.δ(., Οτ. υπὰ Ὀουϊδοποη, 1874. 74.., ϊυ 
Νοπιηδιθοχίοθ ἀθρ ἰὰχ. βργδοβθη, 1818. ὙὙΗΪζηΘΥ, ἀθμθσαὶ Οομβὶ- 
ἀογαϊϊουθ οὐ ἐδθ [πάο- Εὔγοροδη Οδϑθ βιυβίθιῃῃ, ΤΊΘη8. οὗ ἰδ Απὶ|. ῬΒ]]. 
Αββοο., ΧΠῚ 88 δ. Π0]}]86 Θτδβθοτίθ, ἔξ. ἀθ φγδῖιπι. οοπῖρ.: 68 
το] δίουβ χγϑηιπιδίθα}68 οομδίἀογόθβ ἀδη8 ἰθὺ} οοποθρὶ οἱ ἀδῃ8 ΘΓ ΟΧΡΓΘΒ- 
δίοῃ οὐ ἀθ 184 οαἰόχογίο ἀθ8 δδ8, Ῥασγίὶβ 1890.0 1, ϑἰζίθη, ὈῚ1᾽6 Ῥαδγεῖκοὶ -ανι 
ἴῃ ἀογ Ὠοοϊϊηδίϊομ, οἷα Βοίίγας, ΣΌΣ ΑΠΔ]γ80 ἀογ ἰάρ. Οδϑυδοηάυπχοη, Βογ. 

ἀδν βἄοῃϑβ. Θ΄9860}180}. ἀοσ Ὗ188.,) 1884, ὑ. 94 (ἢ, Μοποῖκ, Ζυν ἰάᾳ. ΟΔ888- 
ὈΙΠάπης, Βοτμδ 1884. ΤῊΟ Αὐαὐδοτ, Ζυν Θἀοδϑο ομΐο ἀοὲ βἰδιμπιαδευ θη θη 

Ῥοοϊἐπαύοηοα, Ουγαθ᾽ Βιυὰ. ΙΧ 861 δ, Οϑι} οἴ, Ζαν Εταχο ἀθ8 Ὀτθργυηρβ 
ἀδν ζογηι "- οο που, ποῦθϑὲ οἷηον ΤἸθοτὶθ ὕδεν ἀΐθ ὑγϑργὔηρ)οιο Ὀηΐον- 
Βοποϊἀυηρ βέβυϊκοῦ πὰ ΒΟ ΔΟΙΟΥ Οδδυβ ἰπὶ [ἀς., Ῥαὰ] υπὰ Βηιαυηθβ Βοὶ- 
ἰτᾶχο 1Π16ΦὀἜ ΗΙ]]ο τδη ας, Ζυν ΘΠ γΘ σορ ἀθῃ βέβυκθη ππὰ ΒΟΉ ΒΟΒΘη 
Οδδϑυ8, ΒοΖΣ. Βοϊὶέν. 11 8064. Βορπδυά, Εχδθη ἀὰ τηουγοιηθηξ τοοδ]αυθ 
ἀδηβ 16 ἀδοϊϊπαίβοη ἀθ8 ἐπὸότωθθ ἱπάο-θαγορόθῃβ θῃ μ, ἐ, γ" οὲ φυθθξΐομβ 60ῃ- 
ποχοθ, 1888. ΟΟ]]1ὺς, 9)᾽9 ΕἸοχίοῃ ἀον Νοιμηΐπα πιϊξ ἀγοϊξαομονς βίαπιπι- 

δρδιαΐαης ἰπι ΑἸ πὰ. υπὰ ἱπὶ αγίθος., Βοσσς. Βοίίν. Χ 1 (δ βιγδοῖϑῃ, 
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Τὴ6 4868. Τῇ ογὶρίπαὶ ἰδησυᾶρο Πα 86 ύθῃ ΟδΒ68: 

Νοιηϊηαίϊγνο, Αοουδβαίϊνο, Οαδπἰζινο, ΑὈ]δίϊνο, θαίϊνο, 

ΛΑρϑίαξυηρ ἱπ Οδβο-οπάϊΐηρθ, ἰδία. ΧΙΥ͂ 118 6. 1,.. Ηαυϑί, [μὲ γοῃἰογοοπιθηΐ 
ἀβῃβ 14 ἀδοϊαΐβοη θη Α, Μόπι. ἀθ 1ὰ 806. ἀθ Ἰἰηρ. ΠΠ 984ᾳᾳ. 714... ὅυν 16 

ἀδοϊἱπαίϑοη ἀθ8 ἐπὸπιθϑ όιγϊπΐηβ θὴ Α4, ἰδία. 11 887 8αα. 

Αὐγϑδη. Βαδιίβοϊομιδο, Ζυγ δ΄. ΕἸοχίου ἀοὸσς βίδιηιπιθ δυΐ -νὶ -ηὶ 
εν -ἢὖ, “ο, Ατὐίδομβο Ἐοσβοδβυηβοη 25 ΔΙῚ 174... Ὠΐθ ἃγ. ΕἸοχίοη ἄθγ Αἀ- 

ἡοοῦνα υπὰ Ῥαγιχίρία δαῦ "ΐ-, Κυδη Ζοίίθοιν. ΧΧῚΙῚΧ 481 3, ὙΗἰηΘΥ, 
ϑαπδικτὶ: ασδιμιν Ρ. 80 δ. Βορμε]ΐη κα Κι Ὀὶο βἰκν. Ὠθο]ϊπαὶ.. 8ι. Ῥοίθγθο. 
1844. Πδη 8. Οη Νουη-]ηθοίοιυ ἱπ ἔπο γ7οάα (Φουτῃ. Απὶ. ΟΥ. 8οο. Χ.), 

1880ὅ.5Ὀ Θυΐθηθ, Εἰδθαὶ Βὺγ ᾿᾿ΟΥἰ χῖπο ἀθ8 οσροβδηΐθ 0ὁ880}.60]8 ὁ ϑαηδονίί, Ῥαγὶβ 
1888. διυσβςσ, ὕθον ἀ68 δἸ]πι δ] οἢ ὁ πιο ομ στο ἔθη ἀν η- 90]. ἐπὶ ΑἸεἰπά,, 
1585. Ε, α. Ρ. διογνοῖς, δϑυῦμπι ἰη ᾿ἰηρυδ Ῥα]οα ἔογπμαιο σΟΙΡΔΓ. οὐπὶ 
δεαπβοτίίδο Ἰίησυδο ταϊΐίοπθ, Μοηδβδί. 1862, Βαγίμοίομιδο Ηδηάθυοἢῃ ἀοΓ 
αἰξῖγδη. 16] κίο, Ρ. 65 Δ. Οδἰποῦίξ, ώ8 ἀοέοττηϊηἰθγοπὰθ ἄἅ δοὶ Οδϑυβ- 
ἤοτταθη ἱπὶ ΑἸ γδπίβοιθη, Μότρη. ὕπὶ. Π1 76 (4. Ηοτη, 190 Νοπιϊπα)βοχίοη 

ἱπι Αγοβία υπὰ ἀθη δ᾽ίρογβ. Κι 61} 8 τ θη, : Ὀῖθ βιδηπιθ δυῦ Βρίγαπίθη 
1885. Βαυιμοϊοπιδθ, Ὠ]6 χαιίβομο ΕἸοχίοη ἀν ὥςβιδηηπιο, ΒοΖΖ. Βοὶίν. 
ΧἸΙΠ 89 ἢ. 

Ατιιθηΐδη. Εἶτ. Μηῆ]]ον, Βοῖίν. σὰν Προ παιϊοη ἀ68 δυηπθηϊβο θη 

Νοιηθηθ, 1864. 

Οτοοῖκ δὰ Γαεΐη. ΗθϑητΥ, Ρυόοίϊβ ἀθ ζγαπιπιαῖγθ δοπιραγόθ ἀὰ 
ὅτοο οὲ ἀὰ Ἰαξίη, ἢ Ρ. 192 848ᾳ. Ηατγίυπα, ὕδον ἀΐο Οαβα8, ἴῃγο Βι] ἀυης 
τὠἡηὰ Βοάσυϊυης ἰῃ ἀδ᾽ ψτ. υπὰ Δἴ. βργδοιθ, 1881. ατοίξοίοπά, δαία δὰ 
Ἡδανίπηρίυπι ἀ6 ῥτίποὶρ 8 δὸ βἰ χηϊβοδιοηΐθυθ οαϑαῦσπι ορίδίυϊα, αδιϊ. 1885. 
Βομιί ἀἐ-Βιοξείη, ὕθον ἀΐθ Αποτάπυηρ ἀδθν Πϑοϊϊπαίϊοπ ἀθς Νοπιϊηθη 
πὶ Θτίθοι. υηὰ ἴ,αἱ., Ηδίοτ᾽ ΒΒ Ζίϑοιγ. ἔν ἀϊοὸ ὙΠ 1988. ἀογ Άβρυ., ΠῚ 810 δ᾽ 
1900 Ἥογον, ἀοάγδηρσίο ον] οἰ σθηρ ἀοΥ στίθοι. υπὰ ]αἴ. Ὠθο] παιίοι, 
1862. ΕΌΟ6], ϑίαγίκο υπὰ ΒΟ ΔΟΝΘ ΕὈΥΙΘΙ ΘὙ ΘΟ ΒΟ οΓ πὰ Ἰαἰο ἶΒοΠ ΟΣ 
Νοπιΐπα, Κυδη 8 Ζίβοιν. 1 289 0. 1.60 Μογοῦ, 6 οἰμϑίβοη Νοπΐηδ 
ἴω Θτίθος. πὰ [,αἰ., Ευλη Ζίβοηγ. Υ 8366 (Μ᾿ β0 ἢ ΤΠ ΔΥΣΙΔΗΏ, ὕδ6᾽ 
ὕτερταης υπὰ Βοάοαυϊαηα ἀδτ ρτίοος. υπὰ Ἰαὶ. ΕἸοχΙ οβοηπηζοη, ΕΜίη σοι 
18656.Ὀ. Ὠδηΐσχοτν, ὨὶΘ ὌΥΒΡΤ. ὐϑὰβ ἱπὶ ατ. υηὰ 1,86... Καἢηδ Ζίβοιν. ΧΥΙ 
83 Ζἡἢ ορκοποτ, 86 οαϑυῦσπι ΠΟΠΗΌ]Π]ΟΤαπιΙ αταθοογι οἱ Πδθϊπογαπι 
Ἠϊδίοτία, 1811. ΒοτΏΒΑΚ, ὕθον ἀΐο Οδδαβίθγθ ἀθν χτ. υπὰ ]αΐ. βργβοῖΘ, 
Ζίδβοιν. Γγ ἀ. αγτηη. 1872, ν. 801Ώξ6.,. Ομαϊρπηοί, Τμόονίο ἀθ 14 ἀδοϊϊπαΐίδοι 
ἀθ8 ΠΟΙῚΒ 6 ζτθ0 δὲ 6ῃ ἰαξίπ ἀ᾽ αργὸβ 168 Ὀυϊποῖροθ ἀθ 1ὰ ῬἈ]]οΙοχίθ σδοπι- 
Ραγόο, Ῥαγὶβ 1319. Ῥοϊγοηὶ, οὶ οαϑὶ π6}16 ᾿ίηχαθ ο]6 881 0}}0 6 ρϑιίϊ60]8᾽- 

τηθηΐθ ἀ6] Ἰοοδῖδγο, ΝΑ Ρ]08 1878. 
ατοοῖς. Καδηοτ, ΑὐΒΠγ]. αν. ἀον συίθοῖ. ὅρν., [5 Ρ. 280 δ΄. Ο. ογοτ, 

σε. ΟΘτ.3 Ρ. 299 δ. Τῆο Αὐἴδοῦ, τ. αν. (Φ. Μ6]16 γ᾽ 5 Ηδπάὰρ. ἀογ Κ]αββ. ΑἸίογ- 
ἐππιδΥν. 13} Ὁ. 116 Ὁὲ. Ῥο:χὶ, [8 Ἰἴηρσαδ ζγθοα δηίΐοα, Ὁ. 1718 844ᾳ. Ε'. Ο. δον νίαβ, 
ὙΝΙΘΘ ΒΟ ΔΙ 986 ΕἸ τ οἰκο ἄρον γϑργυης υπὰ Βοάουϊυης ἀογΥ στίθος. 

Οδδυβ, 1839. βϑέοϊς, Βοὲξγ. σὰν 606]. ἀὁ Ὁ ατίθος. Νοιηΐπα, 1880. Μοὶδβθοί, 

Ειαὰο ἀθ 16 ἀδοϊἐπαίβοῃ φγθοᾷὰθ ρδγῦ ['δοοοπὲ, Ῥαγ. 1882. Θ δέξο, Μοτρμο- 
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Ποοδύϊγο, δά πϑίγατη θη ἴα]. 10 ἢ88 ΑἸΤαγΘ Ὀ66η (16 ουδίοιι 

ἴ0 ἀοῆπο ἀμ δυτϑηρθ (ἢ6 Ὑ0]6 Ιη488 οἵ γοοογἀθα ἔὐτὴβ ὉΠ46Γ 

Ἰοχὶα χτθοα: Οβϑβογυδζίοηὶ 8}16Δ ἀϑοϊἑπασίοηθ ἀθϑὶ ποτὶ 60η ἐθπιδ ἴῃ α, ΤΌΣΪΠΟ 
1882, Ἐ. 7“. Πἰδυρέ, 6 ποπιίηυμι ἴῃ -εὐς οχουπέϊημι Βοχίομθ Ηοϊηθσίοα, 

1888. Α. Τοτρ, ἤθη ρτθβκο Νοιπιπαϊβοχίου, Ογιβιϊδπὶα 1890 (ρα ] δ οά 
αἴξον {18 ποτὶ δὰ ζχοῆθ [0 Ῥγθβδ, δῃὰ 80 ποὺ δυϑδὶϊδ0]9 [Ὁ7 186). 

Τἰ4 110. ίπάθαγ, ΤῈ ΕΔΥΥ [αὐ Ποο]θηδίοι, (888. Βου. 11 129 ἢ 

διὰ 213 δ᾽, ΕὔμηοΣ, Αὐϑ ἢν]. ατ. ἀθν αι. βρτ., 1. 112 δ. βέοϊς, δὲ. Θν. 
(“. ΜΆ116τ᾽ 86 Ηαπάν. ἀθ8 ΚΙ 488. ΑἸι. Π|3), ν. 332 ἡ. ἘΞ Νϑυο, ΕὈΥΠΙΘΏΙΘΕΓΘ ἀὸν 

δὲ. βργδοῖο, 13 υπὰ 1311 6. Κὶ 1. Βϑίγαγο, ὕπθον ἀΐο αἰ. Πθοϊἐπαίοι ἀπὰ 
Οοπ͵]ακχαίίοη, 1823. ΕἸ. 6 ἴοστηἷβ οαϑυῦηὶ [δέίποτυπι, αοίοθατρίὶ 1889. 
Ἐ. Βῦο᾽919Γ, ατγάγββ. ἀθγρ 1αι. 90]. (1860), πον οαϊου ὈΥ ἮΙ πο] 40, 1879 : 

ἘΤΘΠΟΝ ἐγδηϑίδέΐου (Ρεόοϊβ ἀθ 1ὰ ἀθ0]. 16.) ὉΥ .. Βαγτοῖ, πὶ δἀάϊεϊονβ 
ὈΥ [86 δαΐποῦ δπὰ ἐπ ἰγδηβίδίοσ, Ῥασ. 1875. βίοθϑβδϑγ, [.μδὲ. 90]. ἀδγ 
ϑανδίδπέϊνα υπὰ Αἀ᾽οοϊίνα δυῦ Θταπὰ ἀον Εγχοθηΐθθο ἀθτ υϑυρ] οί οι. βρτδο)- 
ουβοδβυηρ, 1812. Μονγραυορί, ὈΪϊΪθ Ἐπεέπνίοϊκοϊυης ἀον ἰδὲ. ΕὐΣ ΘΒ] ἀπ ς᾽ 

τοῖς Ὀοδέδηάϊρον Βογδοκβι με αης ἀθὺ τογα]. Βρυδοι ουβοδυηρ, 1810, Ρ. Τ δ΄. 
Ἐππιΐ, Νοίο ρἱοιοἰοσίομθ, 1: Οοπεγθυν! 4118 βέοτία οοπιραγαίδ ἀ6}14 ἀθ6]1- 

πδσίοηθ ᾿Ἰδἰΐπα, Ῥαίθτπιο 1882.ὡ Ἢ αἸῦου, Ζυς Ποοϊπαίίοη ἂθν μ-δέδιητηθ 
πὰ 1,δἰθὶ πἰθο θη, Καἢ πη Ζίϑοιτ. ΙΧ 8710 6 Β.΄10]2, Ζυγ ]αὐ. θ)60]., Υ ίθποΥ 

Βιυὰ. ΥἹ 186  Αὐκρ. Μ]]6Γγ, Πο ρῥτίβοῖθ υϑγθογυμι ἴοτπιβ Ὑ ΔΥΓΟΠ ΔΗ 8. 

1817, Ρ. 22 β8ηᾳᾳὄ. βϑομπυοδματάϊς, Παἰοἰηΐβοῦθ ἀπά Βοπιδηΐβομο ΠΟΙ δἰΐοῃ, 
Ἐυλπη᾽ Ζίθοιν. ΧΧΙΠ 158 Δ Ἡ, ἀ Ατγροΐϑ ἀο Φυθδαίην!}]ο, [1.6 ἀδο]παΐβου 
Ἰαϊϊπο δῷ δυο ἃ Ἰ᾿'όροαυο πιότογηρίθηπο, αν. 1812. Ἢ. Μογον, δ 9 
Βολιίοἶκθαϊο ἀθ8 1δὲ. Νοαίΐγυμ!β ἱπὶ Βοιηδηϊβοιθη, 1888.Ὀ. ΕΗ. ΑΡ ροὶ, 86 

Κθῃογ9 ποαίτο ἱπίθγοαπίο ἴῃ ηραδ Γδἰΐπα, 1888. ϑυολίθτν, θοὸν σἰογζϑης 

ἀθν ζοβο ]θομέ]οθθη ϑυθδβιδηϊλιν ογμι, Αὐτοὶ. ἐν αἱ. ΤοχΧ. υπὰ ατ., ΠΙ 161 ἢ 

α. Κοὔήίπιδηθ, ΙΠοχίοοῃ ἰδξοϊηΐβομος σι ογμπιοθη, 1824. ἀδϑονκθ8, 

Πμοχίκου ἀογ ἰαὶ. Μογέοσμθη, 1889 (ποὲ γοί Θομρ]ο 64). --- Ζ0γΥ88, 89 βαῦ- 
βἰδηϊίγοταπι, παντί οοτυσα ἀθοϊἱπαϊΐουθ, Το. 1846 --1847. Ο, ΒΙΘΡΉΔΗΥ, 
Ὧο ποιιΐηθτῃ Οδοογυμι ἀθο] παιϊοηθ οὐτὰ 16 118 οοπιραγαία, Βοβίοοϊκ 1814. 

Κο]εΐο. Ζθυθ8- ΕΌ9], αν. Οο]ῖ. ν. 320 β8ᾳαᾳ(. ϑέίοϊκοβ8, Οοιϊο 
Ὠοοϊοπβίου, Βοσζς. Βοὶίν. ΧΙ 644. Μῆι:ιπαάϊθοι, 19 ἰγίβοῆθη Αὐδ]8 8 8- 
Κοβοίξο, Ρ80}] υπὰ Βγαυπθβ Βοϊίε. ΙΥ̓ 204 (᾿. β(οΚο8, Βοιμουκαηροα ὕὅδον 
ἀΐο ἱν. Ὀϑοϊτηδίζουθη, Κύμη δηὰ ΒΟ] θὲ ὁ 6 78 Βοίίν. 1 338 Ηξἰ αηὰ 448 ἢ. 

ΕΒ 61], ΟοΙθομο διμάϊοη: 6 Θοοϊϊπαίίου, ἐδίά. 1 155 ἢ, Π| 61 ἢ 1 δηι, 

Νουΐτα δυΐ -αϑ ἱπὶ ΑἸεῖν., ἰδία. ΥἹ 229 ., Ο.Α. βοότγτγυτο, Ἐδββαὶ ἀθ φγδπι- 
ἸΩδΙΓΘ ζαΙ]οῖΒο: 1.908 ἀδοϊϊηαίβοηβ, ἰῃ 1.0 Μυδβόοῃ ΥἹ 489 ΠἾ δηὰ 511 

σΟονπιδηΐο πὰ Βα] ἐο-βΒ]αυοπΐο. 8 Κίθη, Ὠ΄ο Ὠοοϊϊηδίϊου ἱπὶ 

δ] αν 8ο - 1 80 ΒΟ θη υπὰ Θοτπιδηϊβοῆθη, 1816. 
Θοτηαηΐο. ατίπιπι, Ὁ. αν. 13 (1810). 508 ΗΙ' ΠεΙΌτοϊκς, 99 

60]. ἀον βυδ5ι. ἱπὶ ἀὀγιηδηΐϊβοῃ θη, ἰηϑοπάογμοὶς ἱπὶ ἀοἰΐδβοιοι, Ζίβοιν. ἐὰν 

ἀοαΐδοπο ΡὮΪ]., Π| 881 δ βομοτγοτ, Ζυγ αοβοῖ. ἀθγ ἀθαΐβοπθη βρτ. 3 546 ἢ 
ἌΊΊΚΘΩη, Ζυγ ἀθυΐϊθομοη θοϊηδίϊοα. Ἑστία ΧΙΧ 18 ἢ. Κ]]υχο, 
Νοτγϑθϑη, Βοιδρ 6], ῬΑ} Οτάγθβ. ἀθῦ ζόγ. ΡῈ]. 1 884 δ΄, 490 δ΄, 
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[8686 βϑύθῃ μϑαάβ. Βυΐ βίποθ τῃϑϑῃΐηρ, δηα ποὺ ἔΌΣΤΩ, 18 [ἢ 

θαδὶ8β οὗ [18 ο]4θβι Ποαίϊομ, τὲ ΟὗἾΘα ὨΔΡΡΘΩΒ ὑπαὶ ἔοστη8 οἰγτηο- 
ἸορΊΟΔΙΪΥ αἰδίϊποῦ ἀγθ στουρθα ὑορθίθοσ, 88 ἴπ ἐπ [,δἰ. ζ6ῃ. βίπρ. 

ὁη μὲ ἀῃα (Ο.1μα..) ὀφμἄϑβ; ΜἘ1Π8ὲ οὔμοσβ ὙΕ1Ὸ} ΓΘ ΓΘ ὁ0ῃ- 
προίθα ἃγῸ βοραγαϊθα, 88 ἴῃ Κ'ΚΥ. γι ἀδί. δῃὰ ρϑῃ., οὐ {ῃ6 δῇ- 

ΒΓ ἴχοβ, ΠΟ ΠαΥΘ 0Π6 Ῥαγί, δπα ἐπδὺ {Π6 τηοϑὲ ἱπηρογίδηϊ, ἰῃ 

ΘΟΙΏΤΊΟΙ. 

Ποί4118 οὗ οαβθ-βαρο Μ1]1 Ὀ6 ἔουπα ἴῃ {π6 ϑ'γηίαχ ; {8 ἰ8 

[Π6 ΡΙδ6θ ΟΠΪΥ͂ ἴῸΓ ἃ ἴθ Ὁ βΌΠΟΓΙΑΙ ΤΘΙΉΑΓΚΒ. ΤῸ Νοιὶπδύϊγθ 

Τρ] 164 (μαὲ [Π6 πουπ 1468 88 ἔπ 6 οΘμ 78] ροϊηΐ οὗἉ [Π6 Δοίοῃ ὁχ- 

ΡΓΟΒΒΘα ὈΥ̓͂ (Π6 νοῦ. Τηθ Δοουβαύϊνο Ὀτουρηὺ [6 ποὰπ ἰπίο 

ΒΟΙΩΘ ἀδρϑηαοῃὺ γοϊαίίοπ ἴο {Π 6 σοῦ, {Π6 οχϑδοὶ γο αἰομ θθίηρ ἀοίον- 

ἸηΪη6 4 ὈΥ͂ [Π6 Β6η86 οὗ [ῃ8 γΘΥῸ δηα ΠΟῸΠ ἰῃ ΒΗΥ͂ ΡΊΎΘΩ ᾿ἰηβίϑῃοθ 

δηὰ 612 ΑΙ. Βυτγρίιδυβοῦ, ότι. Νοιη πα δοχίοη, 1888.Ὁ. Κ 8 }}]6. Ζυγ Ἐπὶ- 
ὙΠΟΚΟΙης ἀν ΘΟπΒο δ  βοῆθη Πθο]]ηδίϊοη ἱπὶ αθτιη., 1881. Βτγταῦηθ, 

αοὲ. ατ." ν. 31 δ. Εδ6]. Βοιπογκυηρθη ΖΓ ρβοί. 60].., Καλ π᾿ Ζίβοιν. ΓΥ͂ 
138 (, Τνοῖϊές, ὕθον ἀΐο 66]. ἀοτ βέαγκοῃ βυδβίδηϊνα ἱπ Οὐ βοΒ θη, 

Κυληβ Ζίβοην. ΧΥ͂Ι 844 6. Βταυπο, ΑἸ Ββοομά. ὅτ. ὑ. 148 . Ὀίοιτί ΘἈ, 

Ηϊἰϑιοτί ἀθοὶ παιοηΐθ ἐπϑοιβοαθ Ὀτὶπιατίαθ ὁ ΓοηϊθαΒ ἀοβονγἰαγ, Μαγθαγς 
1859. Ῥτΐπη ον, Οὐ ἰδ6 Οοηδβοπδηΐ Ὠοοϊθηβίοη ἰῃ ΟἹ]ὰ Νοτβθ, Απὶι. Τουτγῃ. 
ῬῺ]]. ΠῚ 80 Δ΄. ἀπὰ 181 ἢ. 

Βα] ἰο- δ᾽ανυοπῖο. Ο, 6. 8 πιϊ ἢ, θο Ἰοοΐβ φαϊθυθάδπηι στασαπιδίσαθ 

Ἰϊησυδτγομι ΒΑ] σάγυμ οἱ β]αυοπίοδγυμ, 11: θ6 ποπιΐηυτα ἀ6ο]παίίοηο, ΗἨδνυπίαθ 

1851. Τ.οδκΚίθπ, βρυγθη ἀδγ βίδπιτπιαδέυΐϊοπάθη Ποοϊἑηπαιΐοπ ἱπὶ 51]αν. υπηὰ 
[Δ18.. Ατοῖ. ΕΠ 8β]αν. Ῥ}}}}, ΠΠ 108 δ. Βομ]οίομοτ, [μὲ ὅτ. Ρ. 110 δ᾽ 
Καυτβομδί, τ. ἀθν ᾿ξ, βΚβρυ. Ρ. 229 Ε΄. ΒΟΖΣΘΉ ΟΥ ΟΤ, Βοῖςγ. ΖῸΓ 
Οόβοῖ. ἀθν 11. ϑρτ., ρ. 120 ἢ Βνγᾶοϊηθτ, Ζυγ ΓΘ ἤγο το ἀθῃ ΒρΥδΟ]. 

Νϑυθ ἀυπρσθη ἱπὶ 1[ἱξ. (ἅδον Π66].), Ατοῖ. ἔν θαυ. Ρἢ1]. 1Π 2388 {ἢ Ρδα] 

Ῥγϑαβϑίϑοῆο δίυάΐθη, 11: ΕὈΡΙΘη]Θῆγο, Κυπηυπὰ ϑοῃ]ο ἢ γ᾿ Βοίέν. ΥἹΙ 

δ15}6Ε{. ΒΟΣΖΘΗΌΘΥΡΘΓΙ, Ζογ Ἰοςἰβοιθη Ὠϑο]ϊπαἰΐοι, ἰπ πἷ8 Βοὶὶγ. ΧῪ 294 Ν᾽. 
ΜΙΚΙοβίοι, γον). αν. ἀθν 6]αν. ὅρυ. ΠΠΞῚ δ. Τιοδκίθη, Ηδπάρ. ἀθγ 
ΑἸ θ0].. βρτ. ̓  νυ. ὅ8 (Δ βΒοδβοιίγντΐη, Ὀϊο Ποοϊίπαίοπ ἵπ ἀθῃ Ῥϑῃηοηΐβοι- 
8] ΟΥΘηἰβοῆθη Ἀθη δϊοση ἀθ8 ΑἸ ἐκ γο ϑηϑῖαν., 1817. Τὴ. οίξοτν, ΖΌγ 

Οθβοῖ. ἀθὺ ποιιΐμδθη Ὠ60]. πὶ Βιυβοίβομοη, 1888.0Ὀ ῬΥΣΥΡΟΥΟΥ ΘΚὶ, Υ6- 
τι δὲ δδῖπια δα θοιἑ ογασι Ἰ᾿ίπσυδθ Ῥοϊομδθ ἀθο)πδιΐο, Ῥοβθη 1861. Βαδυάουΐῃ 
ἀο ΟουγίοπηδγΥ, Εἰηΐχο ΕΔ116 ἀον ὙΠ γΚυπς ἀθν Απδὶορῖο ἱπ ἀον Ῥο]ηἰθοἤ θη 
Βοοϊϊπδίοη, Κυμη υπὰ ΒοΒ]ο πον 8 Βοὶΐν. ΥἹ 19 (Δ. βΒίορμαδπ, βιηιαὶ, 

Βιοοῖκὶ), ὕθον ἀΐο Ὑἰτκαπροι ἀθν Απδορὶθ ἱπ ἀον Πϑοϊϊπαιϊοι ἀθ8 ΚΊοίη- 
ταβδ ΒΟ θη, ΑτΟ. ἐν βαν. Ρἢΐ]. ΥἿΠ 194 4, 409 ἢ. υηὰ ΓΧ δ8 ὃ. ΟὈ] ΔΚ, 

ΖΌΣ αοβοῖ. ἀθ᾽ ποπιΐπα]οη ὨΘοϊ ηδίΐϊοη ἐπὶ Β]ονθηϊβοιθη, ἰδία. ΧΙ 395 δ, 

523 4. απὰ ΧΙ] 1 ΠΝ, 358 Μ΄. 
ὝοΥΚΒ δηὰ Εδβθαγβ ἐγοδεϊης οἵ βἰηρὶο οδ808 Ὑ1] 09 οἱξοὰ ὈΘ]ΟΥ. 



δ6 ΤῊο Οδδο68. 8184. 

(Δοουδαίνο οὗ οὈ͵οοί, οὐὗὨ γϑϑβ]ξ, μὰ 80 ἰοσί!). Τὰ αἰ δηϊεῖνο 

ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ ΒΟΙη6 ΓΟ]αύϊοη Ὀθίνγθθηῃ ποὺῃ ἀπά ποῦμ, {8 4180 δοὶπρ, 

ἀρέοστηϊηθα ΟΥ̓ ὑΠ6ῚΡ 86η86 (ροῃϊγο οὗ ογὶρίη, οὗ οὐ͵θοὶ, δπὰ 80 

ον ἢ); Ὁ 180 δἰίδοῃθα ἃ ποὰπ ἴο ἃ υϑγῦ ἴῃ 80} ἃ ΨΑΥ (Παΐ ΟὨ]Υ͂ 
ἃ Ῥατὶ (ργτθαῖθσ οὐ 1688) δπα ποῖ {π6 Ὑ016 οὗ ἰξ ψὰ8 δοοίθα οὕ 

τηϑϑίθΓοα ὈΥ͂ (86 δοίΐϊομ οὗἉ [Π6 γγῦ ; ἀπά {π|Ρά]γ, 1ὑ ἐογπιθα δάνθυθβ 

οὗἨ {π|0ὸ πα ρἷδοθ. ΤηῸὸ ΑὈ]αύϊνο ἀθποίοα ὑμαὺ {86 ποὺ ΜᾺΒ 

ἴΠ6 ΒΟΌΓΟΘ ἔτοῃθ ΜΕΘ (ἢ6 ὙΘΓΌΔΙ δοίϊομ οᾶπιθ. ΤῈῸ Πδίγθ 

ἀοποίοα (ῃαὺ ὑΠ6 ποὺπ νγὰβ (μὲ [Ὁ ψ ΘΙ (86 δοίϊοῃ οὗἁ [6 γϑυῦ 

Π614 ροοά, οΥ ἴο ΜΠΙΘΙ ἰξ τγὰ8 αἰγθοίθαά. Τὴ Τοσαίνο Κ806 

{6 ΒΡΙΘΓΘ ἰπ ὙΠ1ΟῈ βΒοιηθί ηρ 88 ΟΥ ΒΟΠῚΘ 8005 ἴοο Κ ΡΪδ866, 

[16 ρΌ4] οὗ τηοϊΐοη δῃηά {16 ρδοθ ὙΏΘΓΘ ἃ τηουΐϊηρ μἱπρ' ΘΟΠῚΘΒ 

ἴο τοδί. 1μϑϑίγ, [Π6 [ηβ ΓΤ τη Θη 8] ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ͂ ὑπαὶ τὰ ΠΙΟἢ 

βοιηϑί ἰηρ γα8 (Δ ΟΟΟΙΏΡΔΠΙ τη), ΟΥ ΜῚΠ ΜΓ Ὲ]Οἢ Βοπιθί ΐῃρ Μ᾽ 88 

ἀοπθ (τη68}8). 

ΤΙ γοσδίϊνο ἰ8 γα ΠΟ Δ}1}Υ οἰαββοα τ ἢ [Π|686 88 8 οἱ Γἢ 

ὁ886ὅ.Ὀ Βυΐ {18 γὰᾶβ ΙἸΠΘΓΘΙΥ ἃ τηοίῃοά οὗ Δα ἀΓ688, ΟΥ 08]], βία πα! ρ' 

ουΐδιἀθ {Π6 βοῃίθμοθ 8ἃ8 ἊΣ 88 βυπίαχ γἃ8 ΘΟΠΟΘΤΏΘα, δπα {Π6Γ0- 

ἴοσθ ποὺ ῬΓΟΡΟΡΙ͂Υ ἃ 6886 δἱ 8]]. 

Νυπιθοῦβ. ΤΉΏΘΓΘ Μ6ΓΘ {Πγ66 ΠΏ 6 ΓΒ, δίπ ρα αν, Ρ] ΓΔΑ], 

Δηα 04]. ΤΟ δ πρυ]ῦ ΘΧργθϑβοα ἈΠΙΪ, δηα {ἢ 8 ΠΌΠΙΌΘΓ 

Βουγϑα [ον Ὀο(δ β'πρ]6 δῃα οο]]θοίίνο ἰΔθα8. Τὴ Ρ] γα] ἀσποῖρα 

ἃ ΠΌΠΌΘΙ ΟὗἁὨ 581Π||18. (πΐπρθ, δηα 88 8180 υ8604 ὙΠ6ΓΘ [Π6 88Π|6 

(Ὠἰηρ' Πδὰ ἃ γναγίθίυ οὐὗὨ [ΟΥΙΏΒ. ΟΥ Ῥῇῃα808 (48 ὅ5Κτι. ηιγέψάνα8 τ. 

ϑάνατοι ᾿Κἰπάβ οὗ ἀ6α.}}}}; ἴδ υυ μ6 Σ᾽ ἀθποίθα δηγίπρ᾽ ΘοΟπιρ]οαἰθα, 

ΔΏΥ Πρ ὙΠΙΟἢ οοπδίβίθα οὗἩ ραγίϑ ΟΥὐὁἨ βϑοίϊοῃβ (6. ᾧ. 5ὅΚγ. γοά. 

ἀμαηιάβϑα8 Ταῖῃ. ἀὐηιαὶ ᾿θιαοκοῆ. Τὴ Π.4] ψὰβ δορὰ οὗἩ ἔνο 

ΘΟΙΏΡΙΘΙΠΘΗ ΤΥ {ΠΙΠΡΒ, ΘΟΙΏΠΊΟΙΙΥ ΠΟΙ ὈΥ̓͂ πα ΓΘ ΟΥ̓ ΘΟΠΥΘΗΠΟΙ 

[ΠΟΥ͂ ἰοΥηθα ἃ ραΐὶτ. ΕἼΣΙΠΟΥ ἀϊθουβϑίοι οὗὨ [680 ροϊπίβ ψ}}} ὉΘ 

[ουπα ἰπ {Π6 ϑ'γπηίαχ. 

ἀμ άοσβ. [ΔΒΕγΥ, ὑΠθγῸ πΌγ6 ἴγοο Οἰθπάθγβ ἰῃ ἴΠ6 ρᾶγθῃΐ 

Ἰαηρυαρο, Μαβϑου]πο, Εἰ πἶηθ, ἀπά Νουΐου. ΤῊΘ ροπαοῦ 

ἀοροπαρα ποῖ 80 τηοἢ οα ψηδὲ Μγ17ὸ 0411] οα86- 8 ἢχο8β 88. ὁ (ῃ6 

βίαπι οὗ {π6 ποσὰ, ἀπά 16 ἢδ8 δοοογἀϊ ΠΡῚΥῪ Ὀθοη ἀϊβουβθοα ὑη 6 Γ 
Βογπιδίννο ϑιυῆχοβ; 806 Θβρϑοία!ν Π ὃ δὲ Βοπ. Ρ. 106, ὃ 140 

Ρ. 45ὅ8.(. Μοῖο ὙΠ] ὃ6 βαϊὰ οἵἉ {8 ἰη ἱμοϑγπίαχ. 



8 18ὅ. ΤῊ.θ Ο6868. δέ 

8 16θ6.(. ΤῊΘ ΙΏΔΠΠΟΡ ἴῃ ΜὮΙΟΝ ΡΑΡ ΘΙ ΪΔΡ ΓΘ] ϊοη8 οὗὨ 0886, 

ὨΌΤΩΌΘΥ δηαὰ ρΌΠαΟΥ ὝΟΓΘ ΘΧΡΓΟΘθοα ΜὰΑαβ ἱπ τηοβὲ ᾿ῃβίδῃοθθ [ἢ6 

8816: (Π6 βίθιη τγϑοθὶνθα 8ῃ δοογοίϊοῃ βουπμά οὗ σῇ ]οἢ ὑτουρῃς 

ΠῚ ἰδ Β0π|6 ὁπ6 οὗ ἴμ686 πιθδηΐηρβ. Βυΐ ΜΘ οδπηοί ΔΙ ΑΥ͂Β 

[61] Θχδοί]!γ ψμᾶΐ ἐῃ6 βοογοίίΐοῃ ψγῶ8.0 [ῖὴ ἃ οογίαϊῃ ὨΌΠΙΘΘΥ 

οὗἨ ἔογπῃηϑ, ἰπ6 ροϊπί ὙΠ6ΓΘ (86 ΠΟῪ ρᾶτγὶ Ἰοϊποαὰ οα ἴο [Π6 ο]ὰ 

δ χυΐϊΐθ ΟἸθασ, 80 ὑἐμδὺ γ76 ΠΙΑΥ͂ .}86 ἃ Πγρἤθη [0 αἰν!ἀθ {Π6 ϑπαϊηρ' 

ἔγοτῃ (86 βίθιη; 6. ρ. ἰῇ (Π6 Βοπι. βῖπρ. ἔπᾶμ-8 (Ξ- 5Κν. ηαὐτ-ξ 

6τ. ναῦ-ς) δὰ "οἶερο-8 (-:- 5Κν. ἄξυα-8 Τιαῖ. ὁιο-8)., ἴῃ {Π 6 ποπὶ. 

βίην. πουί. Ἴμαο-ηι (Ξ- δκν. γεσά-ηι 1ιαὐ. 7μσμ-ηι)., δῃα ἴῃ (ἢ6 

106. Ρ]. "πᾶμ-ϑι. (ΞΞ- ΞΚτ. παπ-δ, ορ. ατ. ναυ-σῇ. [π οὔθ γ8 ἰδ ἰβ 

ἃ τηοοὶ ροϊπῦ ΠΟῪ [ΔΓ Μ͵ὸ 86 υ8||Η{ἔ΄94 ἴῃ τηακίηρ ἃ ἀν] 8Ι0η: 

ΘΧΔΙΏΡ]68Β ἅΓΘ {Π6 ἀδΐί. εἷπρ, "εζμδὶ (--- αν. ἵππῳ, ορ. Αγϑϑί. δαομιᾶὶ 
ἀαί. Ἐμ6 βοὴ ρἰδηΐ) δπᾶ ἱπ [Π6 ποπι. ρ]. ̓ εΐμῦβ (Ξ-- ΒΚ. ἀἐνᾶδ, ορ. 
αοίμ. υμἱῦ8 “ποϊνοβῆ. ΤΉ Θ86 ἴοσπηβ τηϊρΐ, ἰἰ ἰ8 ἔσταθ, 06 δηδὶγβοά 
"εὐμδ-ὶ απὰ ἸῬεΐμῦ-8, -ὅ- Ὀοΐπρ Θχρ]αίηθὰ 88 ἃ ἰθηριμθηϊηρ οὗ 
-ο- (Δ ὈΪαυ), δηα 88 ἃ τπηδίζον οὗ ἰδοὶ {6 -ὁ δὰ {η0 -8 ὝΘΓΘ ΠῸ 

ἀουδὲ τοραγἀθα ἴῃ {πΠ6 υητγοβθοίηρ ΘΟΠηΒοϊουϑη 688 οὗὨ [Π6 Βρθδῖκϑὺ 

88 ΘΧχροηθηΐβ οὗἉ [86 τοϊαϊϊοῃ ἰῃ τ] ἢ {1686 πογ8 βίοοά ἴο {ΠΟῚΓ 

ΒΘηΐΘῃ66, ΟΥ̓́Θ ὑπουρ ἢ (Π6 Ἰοπρίῃ οὗ [Π6 βίβθιι-  Ο 6] Βουυθα ἃ8 ἃ 

ἔΓΓΠΘΥ ΤΠΔΡΚ ἰο αἰδερι 8 ἔπ 686 οα8608 ἔγοπὶ Οἵ ΥΒ, 88 ἔγοϊῃ (ἢ 6 

ΠΟΙΏ. δπὰ 800. βίηῃρ. 8111, ὕπ6γ6 18 πὸ σθᾶβϑοῃ ΜΕΥ (Π6Υ 88ου]α 

ποὺ ἢᾶγθ ΘοΙη6 ἔγοπι ἤοζμοαὶ δῃὰ ἔοζμοοδ ὈΥ σον ]-οομ γδοίοῃ 

(οΡ. 1 ὃ 115 Ρ. 107). 1 80. -αἱὐ ἀπά -68 σουϊά ἢανθ Ὀθθῃ {6 

ΡΓΌΡΟΥ οαΒΘ- ΘΠ ηρ8 δὖ ἃ ρϑυοά ΘαΥ] ΟΣ πδῃ [Παἰ ἩΙοἢ οατηλδ [8 

θοίοσο (6 στϑάυδὶ ἀἰ88ο] οη οὗἨ (Π6 ραγθηΐ ἰδηριαρθ. ἢ) 

Βαυΐ {Π686 δοογθίϊοηβ ἴο (Π6 βίθπη ψοτθ πο ἱπάϊβρθῃβδθ]ο; 

0886, φ,ΘΠΑΘΥ, ΟΥ̓ ΠΌΘΟΥ οΟυ]ὰ Ὀ6 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ΟΥ̓ [Π6 Βί6Π|) 8]0}6. 

ΕῸΣ ΘΧΔΠΊΡ]6, Ἰοζμᾶ (-:- 5Κν. ἀξρᾶ 1ιαῦ. ὀφμα) ᾿τὰ8 ποπι. 8ϊῃρ'; 
6Ρ. ἴοα. Ρ]. ΒΥ. ἀδνᾶ-8ιι: Ἔι6 (Ξ--- αν. μὲ Θοἐ}. ηη͵-1) ᾿γὰβ δ00., 
ΟΡ. 1μἴ. ηιεῖξ Βα, ηιάτηψαηι; Ῥαδπδηιθη δα "αμϑθηιοη (Ξ 85Κν. 

1) Φοπδηβϑδοη (Βοςζζ. Βοϊῖέν. ΧΙΥ͂ 156) τοΐμῃβοβ ἰὸ Δ᾽] 0 Ὁ (6 Τὰ]08 ἴὺΓ 

ΥΟὟΘΙ οοπέγδοϊοη ἴῃ ἰδ6 Ῥχοϑίπηΐο ἰδηρύδρο ὙΠΟ ΠΟΘ κίνθη ἰη ἐπ Ρ88- 

δαβο οὗ [86 ἢτγβὲ τοϊυπιθ οὗ (818 ποῦῖκ οἰϊοὰ δῦονθ. [1 ἔγϑϑιὶ υ δάμη ὑπαὶ 
ἰδὲ Ῥδγδϑγαρῃ σοῦ ἰ0Ὸ ὃὉ0 νὶζθη ΟΥ̓́ΘΥ δαρδίη, 1 βῃου]ὰ βία πιοβὲ οὗἉ ἔϊι689 

οοπέτβοιίίοηϑ ὙΠ ΠΙΟΡΘ ΓΘΒΟΤΥΘ. ᾿ 



ὅ8 Το Οἴδ868. 8 185. 

ἀδμάνιαπ, Οτ. ἰπῆη. ϑέμεν) ὝΘΓΘ 06. β'ῃρ.), ΟΡ. ἀαί. β'πρ. ὅ5Κτ. 

ἀμάηιαπ-ὃ ατ. ᾿πῇ. ϑέμεν-ε; ρἤμ (Ξ- δὅΚν. ρεγώ ΟἿ ΕΥϊ8. μΐω, 

ὁΡ. ατ. πολύ αοίϊ. 221ω) δηὰ "αμϑηιθηο8 (Ξ- 5Κν. ἀμγηπιαπαβ Οὐ. 

δυσμενές) ὝΘΥΘ ΠΟΙη. 866. ποῖ.) ΟΡ. ΠΟΙ]. βὶπρ. 1η880. ϑΚν. ρενΔεἢ 

α΄. πολῦύ-ς ἀπα 806. β'ηρ᾽. τη880. ὅΚγ. ἀμγηηὐὗαπαϑεαης ΟΥ. δυσμενέ-α. 

ΤΏΟΘ ΜΒ 8ΠΟΙΠΟΡ π|066 οὗἨὨ ΟΧΡΓΘΒδίηρ ἴπθ680 (ἢ 66 

ΤοἸαομβ. Τὴ] ψβ ΟΥ̓ ρίνηρ ἴ0 {86 οπαϊηρ οὗ {86 βίβπι 

ἃ ῬΑΡΟΌΪΔΡ ρταάθ οὗ Α]αα . ΕὟΌΥ ΘΧδρ}]6 Ῥροίξν' (ΞΞ: αν. πατήρ 

[μαἱ. ραΐ6 7) διὰ ἐαμδιιοηδβ (ΞΞ- 5Κγυ. ἀμγηιαπᾶβ ΟΥ. δυσμενής) ΜΘΓΘ 

ΒΙ ΠΡΊΪΑΓ ΠΟΙΛΙ ΠΑ 68, ΤΑΣ ΚΘ 88 ΒΌΘΙ ΡΑΙΥ ὈΥ͂ {Π6 ὅ (-ἐξν- -ὅ8- 

θοίηρ 056 ρῥτδάθ οὗ [86 ἔογπίδνο βυῆχ) σΒΙΟΝ ἰβΒ νδῃθηρ 

ἴο {Ππ6 ΟἾΘΓ ο8868; ἔδοημοβ (--Ξ 851.τ. )4μα8 ΟΥ. γένος) 8 ἀἰβη- 

συ θη 64 88 ποι. 866. ΠΟΘ. ΡΑΥΕΥ ὈΥ ἰΐ8 ὁ ([Π6 ο8-ρταᾶρ οὗ ἰῃ6 
ἑογτηδίγο βυἢχ), στ ]0 ἢ αὖ [η6 βαη6 {π|6 Βῃονγοα μὲ [86 ΤΌΓΤΩ 

ΜᾺΒ ἃ Βιιδίαπίινο, ορ. ατ. ψεῦδος 88 οοπίγαϑίθα ὙΠ ψψευδές. ΤῊ 

(18 ἰηδίδῃοθ, 88 ἴῃ 80 Τ]ΔΗΩΥ͂ ΟἴΠΘΙΒ, ἃ αἰ σθποθ  ἜΪΟΙ ΔΓΟΒΘ 

ΠΑΙΌΡΑΙΥ ἴγομηθ ἴθ σου κηρ οὗ Ὑηᾶὺ γ᾽ 08}} [Π6 1μᾶν]8 οὗ 

ϑουπα 88 Ὀθθὴ ἐπγπθα ἴο δοοουηΐ πῃ αἰβι! ρΌ Βηϊπρ γαγ 68 

οὗ ἀυϑᾶρθ. ΤῈ βᾶπ|6 γοιηδτκ Π0]48 ρΟΟΑ [ῸὉΓ 8βοηθ οὗἩ {πΠ6 ψοΣ8 

ΜΠ0Β6 ἤουτη Ψ͵ὰ8 αἰβυϊ ΠρῚ18ῃ64 ὈΥ͂ ἃ Βρ6ο14] ᾿πῆθχίομὶ βυῆχ. Τὸ 

ἰακΚ 8 ΘΧΔΠΊΡ]6: ἰῃ ἔρθέθ᾽ - ἀια Ἐροίθ7-68 (Ξ--- ὅν. ρἱἐάγ-αηι 

ρίϊάγ-α8 αΥτ. πατέρ-α πατέρ-ες), [Π6 806. βῖπρ. δηα {π6 ποπι. γ]. 
ὝΘΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ͂ ῬΑΓΠΥ ὈΥ {Π6 ᾿πῇθχίομαὶ βυ ἔχ ἃπὰ ῥδΡΥ ὈΥ 

[86 δθ]αυύ-ρταάθ οὗ {86 ἐΟΥΩΔΟΥΘ βυ ῆχ -ἴ67γ-, ΜΏΟἢ αἰ Β[1- 

δυϊδηθὰ [μ6πὶ ἔγοτῃ οἴμοῦ οαθθβ ψὶ -ἔγ- -ἴγ- -ἐδγ-. Ιπ τοοί- 
ὨΟΊΏΒ, πῃ [Π0 Β8Π16 ΜΑΆΥ, (18 ΟΥ [Π8ὺ 6886 ΜγὙὠὸλ3 ἸηΔΥΪκΘα ΡΔΙΕΥ ΌΥ͂ 
ΔΌΪΑυ - ΑἸ ἜΓΘΠΟΘΒ ἴῃ {16 τοοὐ- ΒΥ} 18 0]6 (866 Π 8 160 Ῥρ. 419 4}. 

Ορ. Π 8 Τρ». 15 ἢ 

ΤΊ 1 ὈΘΟΟΠΊ68 θα ὑπαύ ἴῃ ἰτοαϊπρ οὗ ἀδοϊθηβίοῃ, 6886- 

ΒΪ Η͂ΧΟΒ ἀΥ6 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ 81} ΜΘ ἤᾶγθ ἴἰοὸ ἀο ψὶῖ. 6 τί 

4,180 ἴαϊκο δοοουπύ {π6 αἰ θγοπὺ δῃᾶρθ8 οὗ [Π6 ϑβϑέθηι). 

ΤῊ ομιοῦ τοϊαίοηβ οὗ δθ]αὰῦ τι η [ἢ 6 βίθιηβ οὗ ψΟσαβ, 80 

[ᾺΥ 88 Π6Ὺ αἴὝηοοι ἀθο]θηβί 0 --- {118 6 ΤΩΔΥ 0411] ΟΔ80- Α δ]δυΐ 
- αν δἰγοδαῦ Ὀθ6η ΘΟΠΒΙ ΕΓ Ὁπᾶ6Ρ (ῃ6 Ποδᾶα οὗ ϑίορι- 

Ἐογδίίοη. ΤῸ {Π18 ρασὶ οὗ {Π6 ΟΥ̓ΔΙΏΙΩΔΥ ΜΘ 884}} οἴϊθῃ ἤδᾶυο 

ΟσοΑΒίοη ἴο ΤΟ 1 Μηδὺ [Ὸ]]ΟΥ8. 
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Ομ βρϑοΐδὶ ροϊπὲ πυυδὲ Ὀθ τηθηθϊοπθα. ἘΌΓΠΙΒ ΜΟΙ ΒΠΟῪ 

Βίζοηρ-ὅταὰθ υοοϑ δηλ μα θθθη ο8]164 ϑίτοηρ, δπὰ {πο80 Ὑ ἢ 

ὙΟΘΆ]Ϊ8πὶ οὗ {Π0 Ὑ6ΔΚ γ»τδᾶὰθ αν Ὀθθῃ ο4]16ὰ ΘΔ Κ. Οἱ {86 

ΒΘΠΠ6 ὈΓΪΠΟΙ͂ΡΙΘ., Μ͵Ὸ Βρθὰκ οὗ ϑίτγοπρ ἃπῃαὰ θδκ Οδ868; 

6 ϑίγοηρ ἱποίυἀϊπρ (6 ποι. 866. δῃὰ γοο. οἵ 8411] ΠΌΤ ΘΙΒ 

(ὁχοορέϊπρ {86 ποπὶ. ἀπα 800. βίῃρ. ἀπαὰ ἀμ. πουῖΐ., δπα ρΘγομδΠ06 

ἐμ 866. Ρ]. πι480. 8πα ἔθη. 88 Μ611: 8660 8 825), δηὰ {6 100. 

Β'πρ.; Ὑ8116 411 π6 ΟΥΒῸΥ 68808 ἃἴ6  ϑδκ. 

Βυΐ ὑχὸ οδυΐϊίοπβ ϑβου]α Ὀ6 ρίνγθῃ. 

Ἵ. ΤῊβ οἰαββ βοδίϊομ οὗ [Π6 οαβθβ [0148 ΟΠ]Υ͂ Ὁ ΘΟμϑοηδηῖ- 

Βίθῃῃβ ; 9. ρ΄. ὅΚτν. ὠκῥάη- Οοἰ}. αὐλδαη- ᾿οχ᾽, 51κτ. ρίἐάγ- ΟΥ. πατέρ- 

λιμοῦ. [10 ἄοο8 ποὲ Πο]ἀ [ὉΓ βίθιηβ ἴῃ μ, β.6ἢ} 88 ΞΚν. δηπ4- 'ϑοῃ.. 

2. 1ὺ Βο]48 ροοα ΡὈΥΪΠΙΔΡΙΥ ΟὨ]Υ ἴῸΓ {πΠ6 ρῥγοθίμηϊο βίαρο οὗ 

Τπάἀο-ἀθγηδηῖο. ϑϑαπϑκυὶὺ μ89 Κορὺ [Π686 ο]ἀ αἰδιϊποίίοηβ θούψθθη 

ἐπ 8868 ΓΑΙ Γ]Υ Ὑ76}}; Ὀαΐ ἰῃ (μ6 ΟΠ6Γ Ἰαπρίδραθ [ουτη- δϑϑοοϊδίίοη 

84 γτϑ-ἔοστηδίομ ἤᾶν ομδηρθα ἂπὰ οἴαοοά {θη ἰο ἃ ρτθϑαΐ 

Οχίθῃξ; ΟΟΙΠΡΑΓΘ, [ὉΓ ΟΧΔΙΉρΡΪ6, ΟὙΘΟΚ πατέρων ὉΓ {Π6 ΟΪἋ6Γ 

πατρῶν. 

ΒΟ ΔΥΚ. [Ι}ἢ Βαπεῖκτὶξ στϑαπιαν, ἔπ  Θαὶκς οα8ο8 δθ βυδαϊνἱ ἀοὰ ἰηΐο 
ΜΙιὰά]ο δὰ οεακοπι, δοοοτζάϊηρ 88 ἰῃ ο886- θυ ῆχ Ὀορίηβ τὶ 8 60η- 
βοηδηΐ ΟΥ ἃ βοπδιξ; 6. Κ΄. ἰῃθὲτ. Ρ]. ἡχῥά-δλ  ξ ρἱγ-δλὶξ ἀπὰ ἱπδίτ. δἷης. μξῥγυν 
»ν-ά, Ορ.1 ὶ 808 Ρ». 345, 88 811 ἢ. Ρῃ. 341 8. 

Οὀομάον Μη] οὗὁἨ ὁουγϑα 6 ἀϊβουββθὰ ἴῃ (16 [Ὁ] οί ηρ ΡᾶρΡ68 

ΟὨΪΥ͂ ἔπ 80 ΤΡ 88 ἰδ ἰ8 ΘΧΡΓΟΒΒΟα ὈΥ ΡΘΟΙ] ΑΓ 168 ἰπ [η6 Ο6886- 
ΘῃαϊπρΒ. 

8 186. Οπο αἰ δῆου]Σ αυθϑίΐοι τησβὲ ποὺ Ὅ6 δη οὶ ραβϑθὰ 

ΟΥ̓́ΘΡ ἴπ {Π1|8 ρ]αοθ. Ηον ἀϊά {μ6 οα86- ὁπάϊηρθ, 88 ΜὙῸ 8.6 80]6 

ἴο Ταϑίοσθ ὑπθπὶ ἴῸΓ {πΠ6 οπὰ οὗ (6 ῥγοθίμηϊο ρϑιϊοα, ὀοπηθ ἴο 

Βᾶνθ (Π6 τηθϑηΐῃρ ΜὨΪΟΩ {Π6Υ Πα 
Ετοτὰ [86 Ρῥτγὶμοῖ}]08 Ἰαϊὰ ἀοτπῃ ἰπ ἐμ6 ἢγβί ρδγαρταρηβ οὗ 

γο]υπιο 11, τὸ παυδὺ ἀϑβυιηθ ὑπαὶ [01 π|8 ὙΊΓῊ ἃ ὁ486-ΒΌ ΓΧ, 

ΒΌΘΝ 88 δεζμο-8 Ἰοΐμο-ηι, ΔΥΘ ΟΟΙΩΙΡΟ ἢ ἀ8 Ἡ ἰΟἿ ὁΠ66 ὝΓΘΓΘ ΡΈΓΆΒΘ8. 
Ὑγμδαὶ (86 ἢπα] οἵ ϑϑοῖ ψογὰ οἱ (8 Κίπᾶ δοίυ δ! 88, ὈΘΙΟΓΘ 

1 Ὀροδῖηθ {86 βῖρπ οὗἨ ἃ ὁ486 δηὰ {Π6 {ΥὙ}6 δἴἴον τ μῖοἢ ΠΟῪ ΟΡ 8 

οου]ὰ Ὀ6 ἔογιηθα αἱ Μ|1, γὸ ἢανθ ποῖ [π6 πιθϑῃβ οὐ ἀἰΒοουθυῃ 

ΒΥ ΘΟ ΥΠΟ]ορίοα] ΤΟΒΘΆΓΟΒ ἢ ἰπ6 ἔοσηβ ΨΒΙΟΝ Ππᾶῦθ ὈΘΘῺ ἰγϑῃβ- 
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τηϊἰοα ἔγοτῃη [Π6 ραγϑηὺ ἰδηρίιαρο 88 [ΠΥ ἀθυθὶ οροα ο8868 ἀο ποί 

δῖνο ὁπουρῇ οὐϊάθηοθ. Οὐομπ]θοΐαγοθ ὑπο γ6 ΔΓΘ ἴῃ ΡὈΙΘΗ͂, ποῖ 8 

ἴον ΟΥἨ ΤΠ61Δ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 Θπου ἢ [0 ἀθβοσυθ τηθηῃίοη ΠΟΓΘ; ῥτίῃ- 

οἶρῖο8 ψμϊοὴ οαη Ὀ6 866η ἰῃ ϑδοίΐϊοπ ἀυγίπρ ἰαΐον ἔπη68 οὔἶθῃ 

{γον Ἰρας ἀροπ τμδΐ τηυδὲ ἤᾶγο ΠΑΡροπΘα ἴῃ {ἰπηθ8 βΌΠπΘ ὈΥ͂. 

Ιῃ ἰπο86 οα8θ8 Μ ΟΝ ΘΧΡΓΟββοα βοόῖηθ το αὐϊοη ἴῃ 8ρ806, [Π6 

ἸηΠοχίου ΤΥ ΠαΥΘ ὈΘΘΠ ΘΌΟΠΘΙΑΙΥ ἃ ἀσπποηβίγα γο ὙΠ} ΒΟΠῚΘ 

Ιοο8] τηθϑηΐῃρ. 

ΥᾺ τορασὰ ἰοὸ [Π6 -ηὶ οὗἨ [Π6 806. βἷπρ. ("οζμο-η1), τὸ τηυβὲ 
ΤΟΙΠΘΠΌΘΥ ὑπαὺ πουΐοῦ [ὈΥΠῚ8 ὙΠΟ παγθ ἰξ (415 “7Μμ40-1}} 8676 

ἴογ {Π6 ποηιϊ παν 88 γ7}}. Τῆυθ -ἢ' ὁΔ ΠΑΓΟΪΥ Πᾶν δὰ ἃ 

ΡΙΌΡΘΓΡ δοουθαῦνθ ΤΟ ΠΪηρ ἰὼ Ὀαρὶπ ψι. ΑΘ ΤΠΔῪ ΟΟΠ]ΘοίαΓΘ 

{μᾶὲ -η γγὰ8 ἢγϑὶ υβοα ὙΠ 0-8ίο 18 ΟΠΪΥ :; ὑπαὶ ἜΘΓΘ 8ὴ ὁ0-8[6Π| 

οοὐἹὰ παν ἃ ἴοτπι ἰπ -8 (ϑιοἢ 88 Ῥεΐμο-8), [π6 ηι- ἔΌΥ πὶ οατ)6 ἴο 
Ὅ6 οοπῃγαϑίθα ψι {Π18 ἴῃ Β0Π|6 νᾶριθ ᾿ηἀδίουηϊηδίθ ὙΑΥ͂, ἰΐβ 

τηθδηΐηρ ὈΟΙΠΡ. ΠΑΙΤΟα ἰοὸ {παὶ οὗὁἩ ΔΠ δοουβαῦο ο886: δηὰ (πᾶΐ 

ΔἰϊοναΓβ -Ἢ 88 τοραγἀθα 88 8 δοουβαινθ- 0 ΠῚ ρτΌΡΟΡ, δηὰᾶ 

804 48 δ} ΜΙ ΟΥΘΡ ΟἸά8868 οὐἩἨ ϑίθιηβ. [10 8 ἰδθιηρπρ ἴο 
ἸΑΘΗΟΠῪ {π|8 τ Π6 ρᾶγίϊ616 -ηῦ ΒΊΟΝ ἈΡΡΘΆΣΒ ἴῃ 80 ΠΙΔΗΥ͂ (4868, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἴῃ ΡΧΟΠΟΙΏΪΠΑΙ] ἴογπηβ (88 5Κυ. αλάηι 'θϑρο ημέηι ᾿τηϑ᾽. 
860 Οαδοάϊοκο, θ6γ Αοο. ἰπ ὕαάα, 1171); 1,68. κἴθη, Β6Γ. ἀ6Γ 8ᾶἢ8. 

668. ἀον ΝΥ 88. 1884, Ὁ. 101; Τότρ, Βοίία. ΖὰΣ ΠΘἢγΘ ὑοὴ ἄθῃ 

δοβο  ]ο]. Ῥτοπ. 1888, Ρ». 28. 

ΒΟΙΔΡΚ. [Ι͂ἢ 8 5᾽1|1||8Ὁ ὙΑΥ, [9 ΠΟΙ ΠΔΕΙ͂ΥΘ -8 ὈΘΟΔΙῺΘ 8 δῖχη οὗ ἔῃ 9 
ΤΩΘΒΟΌΪΪθ. [Ι͂ἐ ΟΟΥΔΙΏΪ δὰ ποιδίηρ ἰο ἀο ΟΥ̓ ΊΠΑΙΙΥ τὶ {}ι6 οοηϊγδϑίϊηρ, 
οὗἨ πηδ8ο.}} 6 δπὰ ἔοπϊηΐπθ, ὈυΣ 88 υϑοὰ ἱπά  οΥΘ Υ τὰν οἰἕπον; ἰΠ θη ἴῃ 

ἀπ: οἾ488 οὗ ο-Βἔθιῃβ 'ξ γαθ Ὀγουρῆς ἰπΐο οΘοπέταϑί τε ἐπ 6 ἔθη ηἶη6, ὈΘΟΘΌδ0 
ψοτὰβ οὗ ἰμδὲ οἶδϑ8 δὰ δοσγϑβροῃάϊηρ ἔοι πῖπθβ που 6 οηάϊηρ ἰῃ -ἃ 
δηὰ -ἰ (δεΐμο-6 'μοτβο": δεζμᾶ, δπὰ ἔμῖᾳο-8 πο! ῦ: "μὶσῖ). [ΙΕ ἰδ οἶθαν ἐμαὶ ἰὸ 
{πὸ ατγϑοθῖκβ 8 ἀθηοίθά {809 πι 86} η6, Ὀθοδαθ6 ἔπο  δἀ ἀρὰ --ς ἐο οἹὰ ἔοπιΐηΐηθ 
ΠΟΙΔΙΠΘΕΙ͂ΥΘΒ, 800} 88 "νεᾶνιὰ (ὙοΟυΙΗἾ σπἩθη (ΠΟΥ ὍΟΙΘ υϑοὰ ἰο ἀθεϊχηδίθ 
ΤΏΔ]6 ῬΘΙΒΟΏΒ, 88 »εᾶνέᾶς (8 190 γΡ. 67). Ηθτθ -8 οδπὶθ ἰὸ ἀθποίθ ἐδθ 
ΤΑΘΒΟΌΪ 6 οηάθν, 88 ἯὙ 8ΓΘ ΒΌΡΡοδίηρ ὑπαὶ -"ἢῷ οδϑηθ (0 ἀοποῖο ἐπ δοοὺ- 

δδιῖυθ οδϑθ, δῃὰ ἐδ πι880. νεᾶνίας ὈΟτΘ ἐἶϊθ βδπὶ|6 το ἰΐοῃ ἕο ἐπ “ἔθειὶηΐη θ᾽ 

πόρτι-ς πόρι-ς ναῦ--ς 88 ἰὴ 860. ἵππο-ν [ὁ [80 ᾿ποιηΐηδίνο᾽ ζυγό-ν». 

ΤῊ6 - οὗἩ {π6 ποπὶ. ρ]. Ἦξο-ἰ (ΞΞ τ. τοί 51. ἐ6) σδηποὶ 

1) Οδϑαϊοϊκο Β βαρ χοδβίϊοη ον ἴπ6 οΥἰχὶπ οὗὨ {}ι18 -»ν (Ρ. 18) 866 π|8 ἰὸ 
Τὴ0 ἱπρτ Ο 8Ὁ]9. 

π»»υ 
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06 βοραγαϊβα ἔγομι [Π6 -- ὙΒΙΟΝ ΡΥΘΟΘθ 8. 80 ΤΩΔΠΥ͂ Ρ] ΓΑ] οὁ886- 

Βυίῆχοι (τ. το-ῖ-σι 81κγ. ἐξεξμ, αοἴμ. βά--ηι Ο.Ο.31]. ἐδεηεὶ οἵο.). 

ΤὮυΒ ἴὸ 18 83ῃ οΟὐνίοιβ οοῃ͵θοίυγο ὑπαὶ {18 - τψ88 δὲ ἢγθί αὶ 

βῖρῃ οὗ {π6 ρυταὶ, ποὲ οὗἉ ἐῃ6 ποιηϊπαῦῖνθ. {. βομπι ἀξ γτοραγὰβ 

Ἡοὶ 88 τι ϑίηρ ἔγοπῃ (86 Ἰυχίδ-ροβίου οὗ {π6 ἔνγο ῥγοῃοιη 8] 

Βίθπ)β ἔο- πὰ ἐ-: ἘΠ|8᾽ -ἠἧ Ἰμα τῷ 8686, {86 (Ὁ1.} (Κυμη 8 

Ζίθονν., ΧΧΥ͂ 6). 1 80, ᾿εξμοϊδ(μ) (ΞΞ 5Κν. ἀέυξῥιι αν. ἵπποισι, 
ορ. Ο.Ο83. οἰδοδοϊ) ἀπ 8. Π}}]8 που ἢ-ἔὈΓΙ8. ΟΓΟ βυρροβίθα ὈΥῪ 

[86 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ ἔπ6 Ῥσοῃουῃβ. 

ΑπΟΙΠΟΣ οἰοπιθηΐ Μ|Π ἃ ΡΪυγα] τηϑϑηΐϊηρ 8 8.1. ΤῊΪΒ 18 

πηοδύ ΟἸΘΑΓΣΙΥ͂ 866} ἴῃ ἔπ δῥ-βυ Ἔχοβ, δ ᾿"εὀλὶβ Ὀθϑία6 Ἐ-δλΐ, Ἐ-δῆοβ 

Ὀ68146 ἔ-δῆο, ϑ'Κν. -δλψαβ Ὀθβιάθ -δψα (ἐώ-δῆψα “1010 δῃὰ {Π6 

"4-80ῆχο8β ὙΠΟ τὸ οοπηθοίοα ὙΠ {ποθ π. 85,666 88 867 δηὰ 879. 

10 ἸΏΔΥ Ὀδ6 δϑϑυπιοα τππουΐ Ποβιίαοι ὑπαὶ (818 8 18 [6 88110 

ἐπὶπρ 88 (86 -68 οὗ [ῃ6 ποιμίηδίνο Ρ]υγαὶ (ατ. πόδ-ες). Οἡ {86 

Οὗ δαπᾶ, 1Ὁ 1ἴ8Β ἃ αιδβίοη ὙΠΟΙΠΟΥ -ϑ ἰῃ (Π6 δοουβδῦνο 

Ρίυγαὶ [48 ὑῃῖ8δ 8 ΟΥ ποὺ (δ 825); -"8 18 ὈΒΌΔΙΥ Ἰοοκοα ἀροη 88 

16 866. 8[ηρ'. «2. Τη816 Ρ]01Ὰ1 ὈΥ δααϊηρ -8, Ὀυΐ ᾿ξ 48 ποὺ Ὀθ6ὴ 

ΟΧΡ αϊηθὰ ΜΕΥ -"8 88 πού Κορί, 88 ἰὑ βῃου]ὰ ἴδύθ Ὀ66π, ἴῃ 
Γλιμυδπίδη δηα Ῥυγυβδίδη (ορ. 110}. ἀ14]. οὐϊδμη8 Ῥταθθ. ἀδειοαρ8) ἢ). 

γε ΠΙΑΥ͂ [Ὁ]]ον ΤΟΥΡ ἴῃ τοραγαϊπρ (Π6 8 οὗἉ {Π9 δαμπβκσίξ Ῥγοπμου 8 

Μαϑ, γα8 οἷο. 88 ἴΠ6 Β6Π16 Ὀ]0Γ8] βυΐῆχ (866 8 486). 

Ιῃ Βούϑραὶ οὗ {π6 ἀυ] οα868, μ ἰ8 ἰουπὰ (ὁ. ». ὅ51κγ. οὐδκᾶιε: 

Ὀοβίάθ οὐζᾶ). ΤῊΪθ. ταῦ 06 τοραγαθα 88 μαυϊηρ Ὀ66ὰ 8 ἰπἀ6- 
Ροῃμάρηϊ πογὰ τηρϑηΐηρ οί, ὑνο. 8,66 ὃ 28. 

Ιι Πδ8 οὔἴϑθη Ὀθθὴ οοῃ]θοίυγοα {μαὲὶ δὲ 'ἱπ {π6 ὀλ-βϑυ ῆχοϑ 

ΔΌΟΥΟ πιοηϊοηθα τγὰβ βοιηοί ίηρ οὗ [ῃ6 παίυσο οὗὁἨ 8 ζὐυιηδίνο 

βιῆχ. [Ὁ ππᾶὺ Ὀ6 ποτ ΜᾺ1]6 ΘΟΙΙΡΑΥΙρ ἃ 8.111 840 Οἤδηρ6 ἴῃ 

Μι|4416 ΗΐρΙ Οογηδη, ΘΓ ἴῃ {δθ σθῃ. ἀαῦ. βηρ. ἀδγζθη (ΠΟ. 

ἀ6ο, ᾿6726) (Π6 -3, Ὑ810) σγὰθ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ ἃ ἰοτιηδίνο βυ ῆχ 

(Π 8 114 ρΡ. 8566), νγαὰβ ομβαηρϑᾶ ἴο ἃ οδβθ- παϊπρ. ΤῊΪ8 δῇῆ- [88 
Ὀ66η οομηραγοὰ ΜῈ} (86 βυῆχ -δλο- ὑγθαίθα ἴῃ 11 ὃ 78 ρρ. 216 Ε΄ 

Βυΐ οοπϑίἀογίπρ ἀμι-φί Ὀοβίἀ6 ὥμεφω, ὙΏΟΒ6 ΒΘοΟπμα ρᾶῦῦ οδμμοῖ 

1) Το Ῥυαβδίδη οηάϊηρς -αηδ ἴον "-"παηῖτδ (Ἰἔ [Π18 Δ ΠΑ] γ 818 ἷ8 τῖρ!} 
σδπηοὶ 06 Ὀτγουρῆξ ἰῃ οὐϊάθμοθ,, 8106 ἐνθγθ ΔΘ 8ρ6014] οἱγουμηδέθιιοθ8. ἱπ 

[89 6ο886. 869 ὃ 867. 

δ᾿ 
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θ6 βορδγαίθα ἔγομῃ Οοίῃ. δάῤ ᾿θοίμ᾽, πᾶ τοπιθῃθουπρ (μα δῇ- 

ὈΘΙοη Θά βρϑοίδ!!ν ἴὸ {π6 βυ ῆχ οὗἩ {π6 ἱπβίσυμηθηίαὶ (βοοίδίνο, 

ὀοιηϊίαίνο), γὁ 1.6 ἴογοθα ἰὸ 88Κ ψπθίμου (πΠ6 ἀυ8] ἔδλσις “ὁπ 

δια {Π686 δῇ-8 ἢχοθ βῃουϊὰ πο 411] Ὀ6 ἀογϊγοα ἔγοπη ἃ τοοί 

σΉΟἢ μδα {ῃ6 Β60η86 οὗὁ Ὀοὶπρ ραϊγοθὰ οὐ ἰοροίμου. ΟΡ. 8 214. 

ὙΠ ίη {π6 βοραγαΐο ἰαηριαροβ, δυο] οσ8 (ροβίροβι ἤθπ8 

δηἃ {86 1116) οὔθ οοδ]βοθα τ ΓᾺΠῪ ἴοσιθα οᾶδοβ 80 60Π|- 
ῬΙοίοΙγ ἐμαὶ ΠΟΥ ΓΟ δυϑογθθα ἱπίο {Π6 οαβθ.οπαϊπρ. ΕἸΧΔΙΊΡ]68 

ΔΓΟ: Αγοϑί. ἰοὺ. ρ]. οελγκαρδῦ-α 8 85θ, ατ. ᾿“39ήναζε 1. 6.᾿.34235ηνα2- 

-δὲ 8 8217, 110}. ἐἑαηιηι- ρὲ 8 428, αοἴ!. νῆ-ἁ ὃ 442. ΤΉΘΒ6 ῥτο- 

668868, ὙὙΉΪΟὮ ΔΓΘ ΡΟΥΘΟΙΥ ΘΑΒΥ͂ ἴ0 ΤΘΟΟΡΉ86, ΒαρρΡοτί {86 [Ὁ] Ἰηρ 

ἀϑϑυτηρίϊΐομβ. (1) Αἢ δάγνου -6, Ῥουθαρ8 οοπηθοίθα ΜΠ} {ἢ 6 

5Κτ. ροσϑίροδίποη ἅ, ἰ8Β ἴο Ὀ6 860 ἱπ 5Κν. ἀαἱ. ουἵκᾶψ-α πὰ ἰπ 

{π6 Ἰοο. μ{ἢ. γαῆξκο)-6 γαΐῆζκοθ-6 Ο.Ο.Β]. ζαπιομ-θ, 800 88 24θ, 

251, 264, 856. --- (2) -8ϑὼὲ Δπα -δὲ ἰπ {Π6 106. Ρ].. 6. ᾧ. ὅτ. οὐδε 

ατ. λύκοισι, ΔΥΘ ΙΏΠΘΓΘΙΥ {πΠ6 Ιοο. Ρ]. -«8 ψ  (Π0 Ῥαγ0108. μ᾽ ἀπά 

ἡ Δἴῆχοα ἰο ἰΐ, 866 ἃ 856. --- (8) ΤἸΏΘΓΘ ΔΓΘ δἰ ταν ἃ ῆχοβ 

ἴῃ {π6 ποηι. βίηρ. Οβο. ροὲ ᾽αυΐ [1,δ[. φμξ (στουῃἤ-ογτη ᾿φο-ἢ 
δηὰ ΟΡ σβ. λαμ Θν. οὗ-(το-ς) (στουπα-ἴογτη ἴ80-,6), 5860 88 414 
διὰ 41ὅ. -- (4ἡῚ Α ραγίοϊα “ηὶ ἔοηι ἔτι ΜΒ αἰϊταοίοα ἴο 
οογίαίῃ ΠΥ ἰοττηθα οαθθ8β. ΤῈ ψὰϑ τηοδί ἔγθαυπθηΐ διποηρδί 
[86 ῬΣΟΠΟΌΙΒ, δπα ῶθ8 ποὺ ΘΟ Θα ἴ0 0Π6 6886. ΕἸΧΔΙΊΡ]68 8ΓΘ: 

1οο. βίῃρ. Βκν. ἀδνᾶψανι (ΒΒ 264), ἱπϑίν. βίηρ. Ο.0.8]. γᾳζᾳ (8. 216), 
ἰηδίν. οἷο. αὕ. ϑεό-φιν (8 281), ἀαί. ᾿πβίν. ἀὰ. 5Κν. οὐχα-δνᾶηι 

ΟΟἾν. αδ π-- (β 296), ποιῃ. 8ὅν. αλάηι Ο.Ο.8]. αοὔ (8 489) 5Κτ. 

ταν-άπι (8 441). δοο. 51.τ. γιάηι Ο.0.8]. νης (δ. 442). Οἱ ρᾶρὸ 60 

ἯΟ 8807 ὑπαὶ ἰὑ 8 παίυγαὶ (0 ΔΘΒ(Ὺ τ ἢ {818 ραγίϊο19 ἐΠ6 -'» 

οὗ δοο. ποῖ. Ξκν. ψμσά-ηι Τί. ἡμεσωτηι. 

ΒοΥΘ 8ὴ [πά0-ἀθυτηδηῖϊο 886 ΒΠΟῪΝΒ ΠῸ δοογῦοίίοῃ οὗ ΔΗ 

Κίπᾶ ἱπ (86 ἴοστη οὗ ἃ βυβῆχ, δ "οἴ (8 185 ρΡ. δὅ7), τὸ πᾶῦθ 
Π0 στη ἩΒαΙρΥοΣ [0 δϑϑΌπιθ ἐμαὶ ἃ βυῆχ ἢ88 ἀγορροά οἹ 1) ΤῊΘ 

ΟΆ868 Οὗ ΠΟΌΠΒ ΒΡΓΔΩΡ ὉΡ ὙΠθη ἴπθ80 Ὑ6ΙΘ υϑο0ἃ ἴῃ ΡὮΓΑΒ6Β 

δἰοης τ ἢ ΟἴΠ6Ρ πογάβ. Βυΐὺ [Ὁ 88 πού ΔΙ ΔΥΒ ὨΘΟΘΘΒΑΓῪ ὑπδὲ (ἢ 

1) Τὴ τοοδεῖνο δίῃ οϊον οὗ οοῦγθο δὰ ὯῸ δβυῆχ. ΤῊΪΐδ ἰ8 ἱπιρ θὰ ἰπ 
ὙΠαὶ τδϑ βαϊὰ ἰῃ ὶ 184, Ὁ. δ6. 



88 186,17. ΤῊΘ Οδβ868. 68 

ΓΤ Ἰδίοη οὗ ἃ ποὺπ ἰο [8 βοηΐθηοα βῃου ]α δ6 ἀθοβη 6] Ὁ ΘΧΡΤΟΒΒΘά. 

ΘΟΙΠΘΙΙΊΘΒ ἰὸ 88 οἶθαῦ ἔσοπῃ Ὧ6 οοπίοχί ψιπουΐ ἔγΙΠΟΓ αἱά, 

δηα [Πθὴ ἰπ6 βίθπι, 88 Μὰ 681] [ζ, οου]ὰ ΔΡΡΘδΓ δ]οπθ. Τῇ6 ΠιΟΓΘ 

ΘΘΏΘΡΑΙΙΥ ὁΑ86- 80 ῆχοβ Ἰοϊηθ ἃ {Πποιηβοῖνοβ [0 ΟΡΒ ΟΥ̓ ΘΟΤΩΡΟΒΙ ΟΠ, 

ἐπ ΤΠΟΤΘ ΒΙΑΡΡΙΥ ἀοῆποα Ὀθοᾶῖηθ {Π6 86 οὗἁ ΤὈΓῚῺ8 ψηπουΐ ΔΗΥ͂ 

Βαίῆχ:; δηὰ ἴῃ ἰῃ6 οπα ὑπ6Ὺ ὈΘΟΔΙῚΘ 68868 88 ΟἸΘΑΡΪΥ τηλΡκοα 88 
ἰΒοβ6 ψοἢ Πδα ἃ βυῆχ, (8 γϑϑ: Ὀοὶπρ ΡΟΒΒΙΌΙΥ Παδβίθηθα ὈΥ͂ 

ἐμ ῖν αυϊηρ Βρθοῖδὶ ρσταάθβ οὗ δοίδυν (88 Ἐροίδγ τ. πατήρ). 

ΤῸ Π]ΔῪΥ Βοπηθ 68, ΒΟΎΘΥΘΡ, ὃ6 (Π6 ο486 (αὶ δὲ ΔΡΡΘΆΓ ἴο 

6 ἔογπηβ τἱ ποῦν ῬΓΟΡΘΟΥ ὁ886-80 ῆχο8 ΔΘ ΟὨΪΥῪ 80 ἴῃ ΔρΡρΘΆΓΆΠΟΘ. 

ΤΙ Μοάογῃ Ηρ Οογιηδη, οογίαὶ πῃ ΠΆΠ168 οὗ μΡ]6 668, Βι0 ἢ 88 Βαάθη, 

Βεγφοη, Ηολοηδιοθη ἀπὰ {ὐηίογιραί 6 ἃγ6 ὙΘ ΔΙ ἀδενο [ΌΥΠΊΒ, 

ἀπὸ 686-80 χ -ἢ μαυϊηρ ὈΘΘὴ οΟΥΥΘα Ὀδοὶς ἴο ὑπΠ6 ποτηϊπαίνο δηὰ 

Γοίαϊποα ἴῃ ΟὐΟΥ ο8868 8θ ἰβουρὰ ἰὑ Ὀοϊοηροά (ο {π6 βέθῃι. 

ϑοτηοί ἰπρ οὗἨ (Π18 Κἰπα τὺ πᾶν μαρροποᾶ σι (ῃ6 βυ ῆχ]θ88 
Ἰοοδίνοβ ἰῇ -ΟἪ -Ἠ6 -τιοη (ΒΚι. ηναμάη οἴ6.). ΤΉΘ80 Τ]ΔΥ͂ 

ΓΟ οοπίδίη ἃ ΟΑ86- ΒΕ χ -ἡ (-οπ οὐ {π6 11Κ6) τι ἃ Ἰοοαξνθ 

πιθδηΐπρ; ἔθη ὑΠ6 οΥἱρίπα] βίθιηβ Μ111 βᾶυθ Ὀ6θὴ 8016 βῃοσΐοσ 

ἴογι (Οατὕ. αἱέν Ὀοΐηρ τοϊαίθα ἴἰο αὐβο- ἴῃ τπσοἢ {Π6 88Π|6 ὙΑΥ͂ 

88 οἴκει ἴο οἰκο"), ἰῃ686 ΤὈΓΠ.8, ΤΘΆΪΥ ἸοοδῦΥοθ, μαυηρ ὈΘΘῺ 

ταδὰθ 86 ουπάδίίοι οὗ {π6 ΟΥ6 οα868. ϑϑ τ] ανὶγ, {Π6 -» οὗ 

Βκν, μδαν Ἵπ Π6 πιογῃΐηρ᾽, δηὰ ἐπ οὐ Γ ἴοσπιβ οὗ {μαὶ Κὶπά, 
ΤΩΔΥ ἤαΥΘ ὈΘ6Π 8 Ἰοοδίνο-ϑι χ ἩΙΟἢ ουθηίι}}} }7 ὈΘοδπιθ ρᾶγί 

οΟὗἩ [Π6 βίθπι), 88 ἰζ 18 ἰῃ 5Κυ. ρϑῃ. μῆν-ἀ8 τ. ἴοο. ἦρ-ιἰ οἴο. 85.668 
Φοδδπββδοη, Β62Ζ. Βοιίν. ΧΙΥ͂ 164 ΕἾ, δηὰ Βαγίπῃοϊοιηδθ, ἐδία, 

ΧΥ͂ 14 Πἔ ἀπὰ 2 “ἢ 

8 181. Τὴ οδβθιϑῃάϊηρβ οὐ Μαϑοῦ πο δπα Εθ- 

τὴ πὸ ῬΓΙΟΠΟΌΠΒ ΜΘ ἰῃ (ἢ6 ραᾶγοπὺ ἰδηρυᾶρο αἰ ογθηΐ ἔγΌτῃ 

{80 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΐηρ' Θηαΐηρβ οὗ {π0 πουπ ; ΟΡ. 6. Ρ. ποιῃ. 800. πουΐ, 

πρ-ἃ (ΞΞ ϑκνυ. ἐά-α ατ. τό διὰ ποπι. 800. πουΐ. ἔπσμο-ηι (ΞΞ 5|κγ.Ψ 

μπάσα-ηι 1,αἴ. πουο-1). ΤΈΘΒ6 π|Ὸὺ βγϑέθῃβ οὗ οᾶ868, πΠ6 Νουῃ δπὰ 
ἔπο Ῥτομοῦμ, ἱμηβυθποθα θοῇ οἴου ἱπ {Π6 Ῥγοθίμηϊο ροτὶοα; δηὰ 

81} ἰπγουρὴ (Π6 ϑυθδοαᾳιθηΐ βίου οὗ (Π6 ἰδηριδροθ δηδ]ορῖοΔ] 

ΤΘ-Δα]υδίτηοηίθ οὗ (8 Κὶπὰ Βᾶγθ ρΡΌΠΘ ὁπ ἴῃ ἃ ρῥ,θδίοσ ΟΥ [Θ88 

ἄορτθο. 

ΤῊυΒ {ποῦ 8 ἃ αἰδίϊποιίίϊοη θοίνγθοῃ (86 ἀθοϊθηβίοη οὗ 



ρ4 ΤῊ Οδβθα. βᾷ 181,188. 

ΠΟᾺη 8η4 ΡγΟθΟΙῈ ; θαΐ 8011] σταδίου ψγὰ8 Π6 αἰδποίΐοη ὈΘύνθθη 

ῬΘΥΒΟΠ 8] ΡῬΓΟΠΟΙῚΒ δπἀ ποῦηβ. ἴῃ ὑγδοῖπρ {Π 6 ιἸβίουυ οὗ 86- 

Ραγαίθ ἰδηριδροδ, Ὁ ΤΏΔΥ Οὐδ Ὀ6 Β66 0 ὑμδαύ ΟΑ86- ΘΠ ἀΐηρδ ρ885 

ἔγοῃ ποῦη8, 8ηαἃ ἴγοιῃ ῬΧΟΠΟΌΏΒ Π]8801.11η6 δηῃα ἔθιηϊπῖπθ, ἴο 

ῬΘΙΒΟΏΔ] Ῥγοποῦηθ; Ὀαὲ (Π6 ΤΘΥΘΙΒΘ ἰ8β ΠαΡάΪγ ἴο Ὀ6 ἴουπά. 

Ιπ (Π6 ργϑβϑηὺ αἰνί βίοι οὗ (8 ψόοσκ, ΒΟ ἀ64]8 ἢ ἐΠ 6 

[ογηϑίϊομ οὐὗἉ {Π6 οᾶ868 οὗὨ ΠΟΊΏΒ, Γοίθγθποθ ΜΠΠ Ὁ6 πηδᾶθ ἴο ῥγο- 

ΠΟᾺΏΒ 80 ΤᾺΣ 88 {ΠΟΤ 68868 ᾿ηβυθποθα {Π086 οΟὗὁὨ πουῃ8 ὈΥ̓ ΔΠΔΙΟΡΎ. 
ΒΘΟΟΠΩΑ͂ΪΥ, ὙΠΘΓΘ ἷπ ΔΗΥ͂ 6886- τη {Π6Γ6 88 ΠΟ ΟΥ ΊΠ4] αἰ ΘΓΘΠΟΘ 

θοῦ ΠΟ 8ηἀ ῥγόμοῦμ, [Π 6 ῬΓΟΠΟΙΏΪΠΔ] [ὍΣ πὶ 18 οἰθ ἃ ἩΨΠΘΥΘΥΘΥ 

ἃ Ῥαγίϊουϊαῦ ἰδηρυδρα ἢ88 Κορύ {86 οΥἱρίηδὶ ΘῃαἸηρ ἴῃ ἃ ῬΡΓΟΠΟΌΙ 

ΟὨΪΥ͂, ΟΥ ὙΠΘΓΘ {π6 ΟΥ̓ΡΙΠ4] δηαϊηρ ἰΒ Βθθῃ ἰο δοϑὲ δἀναπίαρβ ἴῃ 

ἃ ΡΙΟΠΟῸΣ Ὀοοδαβα ἰδ Δ Πᾶν βυθογοα 1688 ἴστοιη Ῥπμοηθέϊο 

οἤδηρο (6. ρ. οἴῃ.  ῦ Ὀοδίάο 7μζα, 8 888). 

8 188β.ὕὡ. ΤΊ ΕΠ ΟΥΙΟἢΒ Οὗ ἸΏΟΣΤΘ ὑἢ8η ΟὯ6 6886 ὝΘΓΘ 

οἴξθῃ αἰϊδοῃθα ἴο ὁπ ἴοσπηι. Τὰ ἴῃ (Π6 ρῥγοοίδηϊο ἰδηριδρο 1.86], 

{Πογ0 88 ἴπ τηοδύ οἶδβϑβθθ οὗ βίθῃ) 8 β' πρὶ ἔΌστη (ῸὉΥ (86 βϑηῖνθ 

Δηα Δ᾽ ]αὐνο βἰη χα αν, 88 5ΚΥ. πᾶρ-ά8 ΟΥ. νη-ὁς οἵ ἃ 810} ἀπὰ ἹΤΌΙΏ 
ἃ Β81Ρ΄; δπὰ ἰῃ 8]] βίθιῃηθ ΟὨΪΥ͂ 086 ἴοστη [0Υ (86 ἀδίνο ἀπά δυϊ]δίνο 

Ρἴαγαὶ, 88 ϑΚὺ. παμεδηγάβ 1, αἱ. πᾶυ-ἐδμ8 'ἴο Βῃϊ08᾽ ἀπ Ἰἔγοιῃ βῃ 10 8᾽; 
ΡΟΓΒΔΡΒ Ο-ϑίθιηβ 84 ΠΟ Ἰηοτὸ ὑπ8π ΟΠ6 ἴοστιη [ὉΣ (86 ρΘῃ Ύ6 

ἀῃᾷ ἸΟΟΔΙ͂ΥΟ ΒΙΠΡΌΪΑΡ, 88 1,Αΐ. δοὶϊϊξ (8 289). ΤῊ 8 τη ΟΣ ΕΥ̓͂ 
οὗ διποίϊοῃβ. 88 θϑρθϑοίδ ΟΟΙΏΙΠΟΝ ἷ'ῃ ΡῬΘΥΒΟΠΔΙ ὈΓΟΠΟΌΠΒ, 88 

ΜΘ 8118]] 866. 

ἴπ Ἰαΐου Ῥογῖοαβ {Π18 οὔδθῃ οδῖηθ δθουΐ ὈΥ̓ ψιδὲ ἰ8 ἰοττηραᾶ 
ἩΥΠΟΡΘ Βπι; ΒΘΥΘΡ] Οαἰογθηὺ οδ86- ἸΌΥ.8., 680} ὙΠῺῊ 118. ΟὟ 

᾿ΔΘΔΠΪηρ, 8.6 ΤΟΡΙδοθά ὈΥ ὁη6, ὙΠῸΣ υπὶζο8 {Π6 Ἰηϑϑηΐηρθ οὗ 

[6 411. Τμὰθ ἴπ6 οδ86ὸ ὙΠΟ ἴῃ ΟὙΘΟΚ ρΥΔΙΙΠΔΡ 8 οδ]] θα 

[η6 ἀαίϊνο ᾿ποϊυἀθβ (Π6 τηϑδηΐηρθ οὗ ἀαίϊνα, ἰοοαίνθ, δπά ἰῃ- 

πἰγυμηθηία! ; Ὀὰΐ {Π6 ΓΌΓΙΏΒ ΜΌΘΟΝ 8.0 οἰδβδοὰ 8δ8 ἀδίϊγοθ ἴῃ 

ΟυὙΘΘΚ ΔΓΘ 80Π16 οὗἉ ἰπθῖ βοπυΐηθ ἀδίν 68, 88 οἴκῳ, ΒΟΙ16 Ἰοοδίνθβ, 

8. νη-ΐ, ψαυ-σί (οἴκοι ἴῃ ΝΟΥ͂. ατροκ, Βοροίϊδῃ, οἱθ.). δῃα βοὴ 

ἰηϑιΤατη 8] ΤΌΓΙΏ8, 88 οκχοις. ΤΏυ8 οογίδιη ἀδίϊνο [ὈΤ8 βουυθα 

8 Ἰοοαῖδννα δῃηὰ ἰηϑίγυπιθηΐαὶ, οογίαϊῃ ἰοοαίϊνοθ 838 ἀδῦνο δηὰ 

ἰδ ηΐ 8], δηαἃ οογίδϊ ἢ ἸὨΒ ΓΙ ΠΙΘΠί818 88 ἀδῦνθ δηὰ Ἰοοδίνο, 

ΘΘΟἢ ΟΥ̓́ 8η4 ΔΌΟΥΘ ᾿ΐβ ΟὟ ῬΓΟΡΘΙ 86η86. ϑϑ᾽ πλ ] ΡΥ ἰπ 1, δίῃ, 



88 188,189. ΤῊ Οἴδ8θβ. 68 

{Π6 οᾶ860 ΜΠΟΝ ἰ8 08116ἃ δο]αινο δου ηθα (μ6 τηρδηΐηρδ οὗ 

ΔΟΪΑία, Ἰοοαίγα, ἀπα ἱπβίγατηθηία! ; Μ1|δὺ ὑΠ 6 ἴοστὴβ οἰαββοά 

48 ΔυΪδῦνο ὙΘΓΘ Βοῖη6 οὗ ἔμθη), 88 ὀγμδ((), ὑστὰ6 ΔΌΪα ν 68, ΒΟΤῚΘ 

Ἰοοαίϊγο δπα ᾿πδίγυσηθηίβὶ ἔΌσΤη8, 88 δορεΐμσο. ΤΠ οτρίῃ οὗὨ [8686 

ΒΥπογοίΐο ΟΥ ΤηϊχοΘα ο8868 1108 δἰπιοβί θη ΡΟ ἴῃ {π6 δοοϊἀθηΐβ 

οὗ ὑβᾶρο; ἯΘΟ 8}}4}1 Δοοογαϊ Πρ ἰθᾶγ ἰὸ ἐπ ϑυπίαχ ἃ ἀοίδι θά 

αἀἰδβοιιβδίοη οὗὨ βυπογθίϊο ο8868 διὰ Κιπαγϑα αιθβίϊοπβ. Βαΐ Ἰοοκίῃρ 

δὲ (16 οΆ4868 Πἰβίου ΠΥ Μ͵ὸ ταδί Ὀορὶη ΜΠ} {Ππ6 [η40- Οὐ Υμηδηΐὶο 
οδΒ6-ϑυβίθπι, δπὰ ἀἰβοι 88 ϑϑοὴ [ΟΥΤῚ ἱπ {Π6 Ββοραγαΐθ ἰδηριιαρθδ 

ΜῈ τοΐθγθποθ ἰὸ {18 ἸΏΒ ψὸ 041]1] Οτθοὶς νη-ἵ Ἰοοαίϊο, 

ΑἸΠουρ (Π6 βᾶῖηθ ἴοὑυπι βου 88 αἀδίνθ δηαὰ ἰηβίσυπηθηίαὶ 

Ὀοβί 68. 

ΑΒ {86 βίπρι αν ἔοστῃ ΞϑΞΚν. παρ-ά8 ΟΥτ. νητός γὰβ Ὀοΐἢ ρθη γο 

8.54 Δο]αίννο ἱπ {Π6 Ῥγοθίμηϊο ἰδηρίαρο, 80 ΠΘΓΘ ὝΘΓΘ ᾿πβ χη πη Θ ἢ 818 

ἴῃ -ὁ[ὲ, δ ασ. ναῦ-φι, ΜἈΟἢ θουν θα 4116 [ὉΓ Β' ΠρῸΪΔ᾽ δηα Ρ]υχαὶ, 

ὈΟΐΒ ἐμθὴ δπα Ἰαΐοῦ: 860 88 214, 281, 819. Τα ποτ. 8066. ησαΐ. 

ἴοο, ἴῃ {π6 ῥγοθίμηϊο βίβρθ, βΒθ0 18 οἴξθῃ ἴο ἢδύθ δὰ [Π6 8816 

ΤΟΥΤΩΔΙΟ [ῸΓ Β᾽ΠΡΊΔΡ δπὰ ρ]υγα]; 806 δὲ 228, 8817, 840, 842. 

8 189ϑθ. ΤῈ βυῤ͵]οοὶ οὗ ὅδβ6 ΕὈΓΠπιδίοη ἰβ ποΐ οοπῆηρα 

ἴο 68808 ΡΓΟΡΟΙ, Ὀαΐ ἱποϊμθθ δα υὉΒ 88 ΜῸὸ}}. Τῆ6 ὨἰΒύΟΥΥ οὗ 

Αἀγοῦῦβ ἴῃ ὑΠ6} ΒρΡ60181] .868 ΜΨ|] Ὀ6 βού ἔουίῃ 1 ἰῃ6 ϑ'γηίΐαχ. 
ΝΟ ἃγΓ6 ἤοῦθ οοποθῦμθα ὙΠ {πον ἔοσ; δηα Ὅ͵Ἧ 88}4}} αἰβοιβ8 

[6 πὶ αἴΐον {π6 [Ὁ] πρ [ΔΒ] 0. 

ΤΏΠΘΓΟ Γ6 {πὸ Ο]48868 οὗἉἨ δΔαγογ θα] τογᾶβ. ΟἿδ δομβίϑίβ οὗ 

ΟΓἀ8. ὙΠΟ ΟΠ00 ὝΘΙΘ ΟΥΑΙ ΠΑΤΎ οΆ868, δὰΐ Ὀοοδτηθ ἰβοϊαίθα δὰ 

(λπ8 οΥγβίβ 864: 85 τ. ᾿“ϑήνησι, οἴκοι, ἅμα, τοὶ, Τιαἱ. πιογίξῦ, 

"ηοάο. δοθηθ, 7ζαοῖθ, πη. ϑοιηθίμηθβ ἴπ686 ἃγθ {Π6 80]6 

ΟΥΙάΘμΟΘ [ὉΓ ἃ 6486- ΓΔ ΟΠ 10 80116 Ιδηρίιαρα οὐ ἀἰα]οοῖ; {ἢπ8 

ἴῃ ατϑοὶς {π6 οἷά ΔὈ]αδῖνο 1π -ὅά ΟἾΪΥῪ ΒΌΓΥΙΤΟΒ ἰῃ οτγϑίβ ] ]βοα 
Δαν] ἔοστηβ (δ 241). ΤΏοη, ὃυΐ ποί ΟἰΠΟΓΤΙΒ6, Ἃἀ0 {ΠΟΥ͂ 

ΘΟΠΟΘΙ 18 ποθ. ΤῈ6 ΒΘοοηα οἾ888 ΘΙ ΌΤ8668 ΜΟΤα 8 ΠΙΟὮ ΠΘΥΘΓ 

Ὀο]ομροα ἰο ἃ ΤΟΡΌΪΑΣ ρδγδάϊρτῃ; [ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ἰβοϊαίθα πψογᾶβ, υϑοὰ 

ἴῃ ΒΌΘΝ ΡΉΓΑ868 848 {Π61} τηθϑηΐηρ β164, Ὀὰΐ ΠΑΥΪΠΡ ΠῸ ΤΠΟΓΘ 

ἴπ8πη ΟΠ6 ΟΥ ἔνο ΟΡ σοτὰβ δἱ τηοϑύ οοῃηηθοίθα σὰ ἢ ἐῃοτὴ 

ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΘΠΟῸΡΉ ἴο ΌΤΙ 8.0 ἢ ἃ ῥτδιηπηδίϊοα] »ΤΟῸΡ 88 ΜῈ 08]] 8 

Ῥαγδαϊριη. Μοβὲ οὗ {πθπὶ ΜΌΓῸ Ὀθ811 Ρ ΟΝ Β0Π1Ὶ0 ὈΓΟΠΟΙΠΆΠ δὶ 
Βνυκχπιδηη, Ἐϊοσηῖο, ΠΙ. 5 



06 Νοπιϊπαίίνο βίηρυϊας Μαβθουϊΐηο δαὰ Εἰθπιϊπθθ. 88 189,190. 

Βίθπι, 88 ΟὟ. ἐντσος ἐκ-τός, 1,αΐ. ἱπεΐμβ. 51ν. ζώσίαβι. ἩοΎΘΥοΥ, 

[8686 ΜΟΙ Οἴὔθηῃ δβϑοοϊδί θα 'π τηϑϑηΐηρ ὙΠ {Π6 68868 Οὗ οογίϑ! 

ΘΟΙΡ]οΐθ ϑυβέθημιθ, δηῃὰ σαϊβθα ἴο {Π6 γτὰπκ οὗ ἰγιθ οδ868; {88 

[818 ϑαᾶτηθ ᾿-ἰο8 ὈΘοδΠῚ6 ἃ Ὑ]ΘΘΙΥ υ80α 80].-ρ6ῃ. β Ὧχ ἴῃ βϑηβκυίζ, 

ΑΥποπίδῃ, δηὰ ατροκ (8 3944). ΤῊΘ βυῆχϑβ οὗ δάνογοβ οὗἉ (18 

ΒΘΟΟΠα οἶδ88 ἃ 8ΘΟΘΟΡΪΏΡΙΥ ἱποϊαἀρα ἰπ ἰΠ6 ἀἰθουθδίοη ὙΠ ]Οἢ 

ΠΟΓΘ [ῸὉ]]ΟὟΒ. 80 [ὯΓ ἃ8 (Π6Υ Μ6ΓΘ ἰῃ ὑΠ8 ΨΥ αἰίδομθᾶ ἴοὸ 8ΗΥ͂ 

ΟΔ86-ΒΥΒίθ . 

ΤῊ8 ραγί οὗἩ οὔῦ βυδ)]θοῖ 4180 ἰποϊυἀθθ [πη ῖγο8. Ὗα 

8Π4}} 866 ἴπ {Π6 ϑϑυπίαχ ΠΟῪ {Π6080 [ὈΓΠΊΒ, ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ ᾿ἰγὶπρ' 68868, 

ΟΒΠῚ6 ἴ0 ὉΘ ϑθἃ 88 {Π60γ ἃγθ. Ηθγθ Τηβηϊῖνγοβ Ὀθ]οηρίηρ' ἴο ΔΩΥ 

οὗ [η6 βοϑρᾶγαίθ ᾿δπριιαροθ τησδβί θ6 οἰϊοα αὖ ἰθαδῇ ψμθη (Π6Ὺ 

Τοργοϑοηὺ οᾶ868 ὙΠ10. ἤᾶγο ἀγορροα ουΐ οὗ ἰ᾿ἰνίηρ υ86 ἴῃ ὑμδΐ 

Ρδυ ου αν ἰαπρυαρο, δ8 αν. δόμενται (88 245, 251) δῃηὰ δόμεν 

(88 2560, 257). 
ΤΗΕ ΟΑΒΕΒ.}) 

Νοριμαξέθο δίπομίαν Μαϑβομίϊηο απὰ Εφηνμῖηο.}. 

8 190. 1. δίθιηβ τ Πουΐ ΔΗΥ͂ ΟΔΒ6-ΒΌ Γ ἾΧ 804 ἃ8Β 

Νοι. δ΄ἴηρ. αβο. δπα Εἰ 61. 

1. ἄ-βίοιηβ. γάρ. ᾿Ῥοζιᾶ 'ταατθ᾽. ΚΞ'Κν. ἀξνᾶ 'τιατο᾽ ; Αϑϑί. 
λαφηα ΟῬεσβ. λαϊμᾶ ᾿“μποβί]ο μοβὺ. Οτ. χωρᾶ Ἰαπά᾽, [1,αἰ. ὀσμα; 
ὕπιῦτ. πα αἴὰ πα ΐαὰ Ὑπυία᾽, ΟΒο. ἐουέο ᾿οἰν θ᾽ (1 8 10 ρρ. 98 ἢ,, 

1) Ομο οὐ ἐπο [ἰπάβ οὗ ᾿παο- ἀθγιμδηΐῖο ἰηθοχίοη --- 6. ᾧ. ἐμαὶ τὸ- 
Ργοβοπίοὰ ὃγ Κϊκγ. (ἀλίνᾳ-)αμᾶδ, ἀδι. -αἢ -ὃ -- δύὸ {πΘΠΊΒΘΙΥΘ8 ΓϑσΘ, δηὰ 
ἰθϑοῖι υ8 ποϊμίηρ οὗ ἐπ οδ80-8υ  ῆχοβ στ πϊοῖι οαμποί ὍΘ ᾿οαγηὶ ἔγοτα ἐδ 6 
οἴμοσθ. Το δγυοϊὰ οχοθβϑῖγο ἀθίαϊ!, 1 μδνυθ οἰ Γ ΡῬϑϑϑϑὰ ἐι680 ΟΥ̓ΘΥ ΘΗ ΓΘΙΥ, 
ΟΥ ΟἿΪΥ δὲ ἐουομοὰ ΡοΩ (πθπὶ ΟΥ̓ {Π6 ὙΑΥ. 

ἴὰ οτάον ἰο ργοϑθηὶ Ὀθίοσθ ἐμ βέυἀθηΐ ἃ δοϊρ]θίθ ραγδάϊσηι οὗ [86 

ο8808 οἵ ἃ ρκίγοπ ποσὰ, ἰὑ μ8δ8 οὔϊοῃι. ὈΘΘῚ ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ ἰο Η]}] ὉΡ “2808 ἱπ {δ 
ἐταάϊξίου ΌΥ πιακίηρ οοτγίδίῃ ἔοστβ δέου ὑπ 9 ΔΠΘΙΟΡῪ οὗ οἰμοῦ πογὰβ. [ἴπ ἃ 
σοτὶς [κὸ ὑμ6 ργϑϑϑηΐ, 1 μο]ὰ ἐμ18 ἕο ὈΘ ποῖ ΤΠ ΘΓΟΪΥ͂ 8] 8 Ὁ]9 θα  ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ. 

2) Ο. Μδδ88, οοδ]ο8 ἴῃ βέϊγρίαπι ἐθυταηϊ δ οπί 8 Ροϑίςαθ ποι υση 
1:4]. αταθο., ἱπιρτίπιὶϊβ υοσὸ όσα. Ῥοβὲ 4088 οί ϊβαίπησπι ΘΟμϑοηδηΐθδ ἴῃ 
βἷπρ. ποιηϊπδεϊτο ροσγίοσίαί, Βγθϑίδα 1818. ΤῈ Αὐὐμοτ, Εἰγβίαγγίο Νοπιΐ- 
πϑίΐυο, Ουγεϊυθ᾽ διά. ΙΧ 2571 δὶ 2. Βομπι ἀξ, Ηοίθγοκ  ἴβονο Νοπιϊηαδεϊνο 
Βίηρ. δυΐ -ἄβ ἰπ θη δζ. βργδοίιθῃ, Καμη 8 Ζίβοιγν. ΧΧΥ͂Ι 401 6. 146.., Ιάκᾳ. ὅ 
808 δὲ ἰῃ ἀογ Νοιιϊ δι βοχίοι, πὶϊῃ δὴ Εχουσϑυβ: ΖΓ ΒΙΪθπρ ἀθ8 Νόοπι. 
Βίηκ., ἰδία. ΧΧΥ͂ΙΙ 869 Ε΄. Οδεμοῖϊ, θοὸν μοί. Νοπι. δίηρ. ἀθγ πιδηπ) θη 
«λπ-Βιδίαπιο, ἐδίη. ΧΧΤΙΠ 89 ἢ. 



8 190. Νοιαϊπδενο β᾽προαν Μαβου]ηθ ἀπὰ ΕΘαλἰπίηθ. θὲ 
-----ὸ-Ὁὥὄ.. 

πα ὃ 6δδ. 2 ρΡ. ὅ02). ΟἿν. ἐμαί 'ἴοἸΚκ᾿ (1 8 651. 2 ρ. 507). 

Ορϑτῖη ἰπβονῦ. ἐπέσύπα ᾿σιτὶ, ἀδυρμίοτ᾽ τε ΟἿἿν. ἐπφόη; 6141]. Ὠξυα. 

- Οοἴμ. σίδα 'οἰ δῦ, ορ. 86 ἴμαὶ ((), 816 ἀΐπδ- μη ΔΩΥ ὁπ6 (Ἐ}" 

(Ὀοβῖ46 ἀΐμα); Ο.Η.Ο.. ὄμοχ ᾿πωργουθπιθηί᾽ (ορ. θ6 19), Α.8. χίοίμ 

ἶὔ. μι. γαπκὰ Ο.Ο.8]. γαζα ᾿παπά᾽; ορ. 111}. σογό-}1 Ὀδ8146 
σογὰ Ὅοπδ᾽ (1 ἃ 664. 8 ρ». 528). 

Αγνοβίϊο ΕὌΥΠΙΒ ἴῃ -ᾧ, 88 ζαΐπεκξ ᾿σἸῈ], υἱτρὶπ᾽ δογ'χάξ 

᾿ΙΘββοα δὰ Ῥυυββϑίδῃ ΦΌΓΙΏΒ ἱπ -αἰἱ, 800} 88 ηποηϑαὶ ᾿θ68ῇ, 

τηϑα (11|Π. ηιόβδὰ) ΒΠΟῪ ἃ ΡῬΓΟΠΟΙΠΔ] Θηαΐπρ; 866 ὃ 414. 

ΟὈΙΡΑΓΘ 4180 ὃ 202. 

ατθοῖκ. Μαβου]μθ8 {κ νεάνίᾶ-ς Ὑουπρ Τη8 π᾿ γενέτη-ς Ὅθ- 
δούίοτ᾽ ΟΥΘ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἔδπλ] 1 Πη6, 8Πη4 τϑοοῖγθα {ποῦ -ς ἰπγουρῇ 

Ὀοηρ᾽ ΔΒΒΙ τ] αἰθα ἰοὺ β 0 ἢ} ΠΟΙΆ ΠΑ 68 88 ϑεό-ς (Π ὃ 19 ρῥγ. 229 ἢ,, 

8 80 ρΡ. 289 ἢ, 8 1567 ρ. 472); ορΡ. {Π6 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΐηρ' ΓΟ -[ΟΥπιδίϊοῃ 

ἴῃ {Π6 ρθη. βίῃηρ. 8 229. Βυΐ {π6 ἴοσπη τψιμουΐ -ς Τοιμδ θα ἴῃ 

Ὧ86 88 ἃ νοοδίϊγθ, ἃ8 Εῇρμείᾷ, αἰναρέτη, ορ. Ο.Ἶτ. νος. Ρ]. γὼ -ξ- 

“ἐγ ῦθ ὈΘΒΙἀ6. ποι. Η]. νη Ξε "μίγοὶ (8 314). ΤῊΪΒ βυρροβίβ {Π6 

βἰπηρ]θδὲ τηοᾶθ οὗὨ Ἔχρ αἰπίπρ πιββου π6 ποπηϊπαίγοθ ἰῃ -ὦ {1 

Βοοοί. Καλλίᾶ, ὀλυμπιονίκα ἀπ 1,ουοαά. Φιλοκλείδαᾶ (ορ. Μοραγ. 

τοῦ ᾿Αραίᾶς, 8 229); {π686 ΤἸηδΔΥ Ὀ6 04]164 γοσαϊγοθ 88 88 πο- 

τηϊπαίίγοθ. ΟΡ. {86 Αὐΐμονρ, αν. ΟαΥ. ῥ. 1117, δπὰ 2. ϑομπιίαί, 
ΡΊ ΣΙ] ἄππρ 854. ΑΒ8 τοραγὰβ 80 }} ἔδιλ! ἷΠ 68 88 τόλμα ᾿ἀαγίπρ᾽ 
μέριμνα 'θαγο᾽, 866 {86 Αὐἰδοῦ ορ. οἷξ. Ρ. 102. Μαβου]πο ΤΌΥΠῚΒ 
{|κθ ἱπποτᾶ -- ἱππότης Ὁδπαγοίθου᾽ Ψ11 Ὀ6 Θχρ αἰποα ἰῃ ὃ 202. 

ϑοΙη6. ΟυΓΙΟΒ τη 80} πὸ ποιηϊπαῦνοθ ἤᾶυθ ὈΘ6η ὈΓΘΒΟυυΘα 

ἴπ 141|106.0 ΤΏθθ6 ἃγθ 1, δὐΐῃ ᾿λοϑδέϊσαραδ᾽ (ποϑύϊαπι οαρίοτ) ἂπᾶ 

Ῥανγϊοϊαδ᾽ Ὀδδὶά6 δογῆδα ασγίοοϊα οἴο., ἀπὰ ΟΒβοδῃ Καίας ὉΔΠΔ᾽ 
ΪΜαρ]ας Ματο᾽ Τδη88 Ἴαπα᾽ Ὀθδϊάθ ϑϑηςϊα ᾿Χαηπίμία, Ξανϑίας᾽. 

ΤῈ τϑοογὰ 18 ἴ00 βΒοδῃτν ἰὸ Θη80]6 8 ἰο ἀδοϊάθ ψβοίμοῦ (Π688 

ἍΓΙΟ ἱτηϊαιοη8 οὗ {π6 ΟὙΘοὶς (ΌΥΤΩΒ ἴῃ -ἄ-ς ΟΥ̓ ἱπαοροπαθηΐ οὗἁ 

ΤΠ 6). 

ΟἹὰ ΗΐϊρῈ Οονδῃ ΒΠΟ0Β ἰτᾶθθθ οὗ ἃ ἴ6 7, δυΐ ΟὨἿΪ ἃ 
ἴον οὗ {686 ποπηπηδῦνοθ ἱπ ἀρ. -ἅ: 6. ρ. δμοχ, ἤιοτὶ Ὠ]]ο᾽; 

τηοϑὲ οὗ ἴπθιη, ΠΟΎΘΥΘΙ, 8.6 δοδίγαοίβ ἰὴ -μη9ὅ-, 88 ϑαηιαημης 

᾿ΑΒΒΘΙΏΘΙΥ, ρα τ πρ᾽, ΟΡ. 4180 8... πἰ8, ὑπαὶ ([.), 816 {{κ 5ΚΥ. 
ϑίψνά δνγά. 866 1 8 66]. 1 ἀπά 2, ρ᾽. 5816 ἢ. ὙΤὴδ ΘΟΠΊΠΊΟΝ 
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68 Νοιιϊπδεϊνο ϑἰηρηαῦ Μαβου πο δὰ ἘΘμϊηΐηθ. 88 .190,191. 

ΤΟΥΤΩΒ ἰῃ -α,), 88 σόδα «ἰδ δἴρρ(ο)α ᾿Εἰπδθτηδπ᾽, ᾶἃγὸ δοοιυβαίνοβ 

80 848 ποπικὶηδίνοθ (8 218). 

8 191. 2. ξ- 2δεβίοτῃθ). γάρ. ΤἘδλγδλθέ-τ, ἴθμι. οὗ 

πΡλγϑμοηΐ- Ῥυο)θοηρ, δχαϊίθά, πἰρ. βκυ. δγλαίξ, Αγοβί. 
δαγομέϊ οτθηθ. ΟἿν. Βρίοὶἑ ᾿οχαϊ θα Ἰδάγ᾽ (Ξξ Β5Κυ. δγλμαξῇ), ἐμὲβ 
᾿Ιϑαπᾶ᾽, 1 ὃ θδ7. 2 ρῥ. 501, ὁ}. 480 8- 'θα᾽ ΞΞ-, Ο,Η.6. 5-’. 

Θοίι. ἡγ7σηπαὶ το (). Α.8. ἐδἐμιοὶ ἐλέει μαι τῷ Θ6}. 
ῥίυὶ, ΟΙἩ.6. λογσολὶμ ᾿ἀυ ἢ θθδ᾽ τοϊγέμη τοὶ γί Ἰιοϑύθϑβ᾽ (ΠῚ 8 110 

Ρ. 389), ὁρ. αἷἶδο Ο.Ἡ 6. 5-} 8-ὶ ρα ((μ6 Ἰαίξον, |κ αοίβ. δὲ, 

Βιογίθῃθα ὈΥ Ὀοίπρ' υαϑοὰ ἴῃ ἃ ροβίοη ΜΏΘΙΘ ἰΐ Ἰοβὲ 118 δοοθϑῃί). 

Τὰ |. υοαρπίδ ᾿γϑῃθηβ ἴοὸγ Ἐσοδαμέξ (οΡ. 414]. σογοδηζ-)} ὍθΙΟΥ 
(()}; Ο.0.8]. οοσᾳξίξ 'σθββθηβ᾽ ἰπϑίθδαα οὗ δοοζαᾳί (11 ὃ 110 Ρ. 887). 

Αὐγϑῃ. [πη ϑαῃβκυῖῖ, ἔπ 686 βύθιηθ ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΙΪΥ [0] ον α ἐπ6 
ΔΗΘΙΟΡΎ οὗἉὨ δβίβθπιβ ἴῃ -ᾧ- -ἐς- (11 8 109 ρ. 884): υγλί- ὁ 8Π6- τ Γ᾽ 
παρίϊε' 'σταπά-ἀαυρηίοσῦ, ἀδυρηῃίοῦ, ΒΤ ΠΑ ἴθ ΟΟΡΡοΙβΒ. τψὸ 
Βανθ λαγαμοαίύί ὁ (Ἰ. 6. -τ-8) ᾿ΑΥδομοβίδ᾽ 88 οοπιραγοὰ ἢ Αὐοϑέ. 
μαγακσιραϊξὶ 81κΥ. δάγαϑυαξῇ 

ατϑοῖκ π88 Ἰοβὺ 88 ΤΟΥΤῚΒ ἴῃ -. Τῇοβθ ΜΈ1ΟΝ δοίθδ! ῦ 

ΟΘΟῸ δᾶῦθ -κ(ὰ -ἰὰ, 88 φέρουσα ᾿ἴοΥΘη8᾽ [Ὁ ὄφεροντ-κα, πότνεια 

Ἰαάγ᾽, ἀλήϑεια ταῦ ἴον "αλάϑεσεια; [6886 1 Πο]4 ἰο ὃ6 τὸ- 

ξογτηδίθθ [ὉΠ] πρ (6 δοοιιβαίνοθ ἰῃ -(αν «ἰαν ὃ 216). 

ἘοαΥΚ. 7. Βομπηίαϊ (ἴηὴ Κα Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΤΙ 291 δπὰ 809, Ρ] ΓΑ] Ὁ. 

δ9 7.) 8608 ἱπ δοὸ ατοοῖς -κα -ἰα 80 οΥγἱρίπαὶ ϑηάΐηρ οὐὗἩἨ [86 ποτὰ. βίηρ. οὗ 

1) ΤῊΘ δβἰγοηρ-βτδάο ἔογμι οὗ ἰπὸ βυΐῆχ οὗ ὑ810}1 -- σγὰϑ ἐῃ6 σψθδὶς 
αταὰο ἴῃ ἐμ [πἀο-ἀθγιμδηΐο ἀθοϊθηβίοπ ἰ8 μαγὰ ἰοὸ ἀθίθσιωϊῃθ, δ8 1 πδυθ 
δἰγοδὰγ ϑβαϊὰ (11 ὃ 109 Ρ. 888), δἀὐάϊπρ ἐπὶ -ξ- βοϑιιθά ἰο π|6 ἐπ πιοδί ῥὑσο- 
Ὀ4010οθ. Βαΐ ἰπ ΠυΠΊΘΤΟΙΙΒ ἰπϑίαῃποοβ -ἰῶ- [ΟΥΤΩΒ ἀτὸ ἔουπά διβοηρδὲ ἢ 9 ὁ68868, 
-- ἰ ατοοῖκ, [{6}10, αἀογπιδηΐο, Βα] ο- Β]αυοιΐο, δηὰ ροβϑὶ ὉΪγ ΚοΙέϊο (κθη. 
βἷῃρβ. ἱηδε, ἃ 280); θποθ ἰξ 'Β ῬΘγὮΒΡΒ ΠΟΤ ΘΟΥΓΘΟΣ ἴο ΡὈΪ666 ἔπ γαγίδίΐου 
Ὀοίποθηῃ -15- δηὰ -ἰᾶ- ἴῃ (πο Ῥτοϑίμηΐϊο ροσὶοά. ΤΏΘΓΟ ἰ8, ΒΟΎΘΥΘΡ, δηοῖΒῸ Ὁ 

Ῥοβδί ἢ γ. -[ἄ- 88 ὙΘ]1 88 -δ- ταῦ ὈΘΟΟπΙΘ -ἦ- ἰπ υπδοοθηίοὰ Β80116 0168, 

80 ἐποῦ ρογῆδρϑ ΟἿΣ ἴ- ἐξ-01888 18 0 Ὀ6 8011 ὋΡ ἱπίο ἔτγο οἱ ίμαὶ 0188868. 
ΤΏΘη (860 ἔς: ἐἄτ-ο1488 σοῦ ὈΘ ΡΔ6ΓγᾺ}1901 ἰο πο ἔς: 20-01488 (ἢ. νιδα ἐβ 
(θη. »"δαζίο). Βαΐ ἰη ἐμαὶ 6880 Ἧὸ βμου]ὰ ἢδυθ ἰο ροβίυ]αίο ἔπχο ἀϊδβεϊποι 
ἀθοϊοηϑίομβ ἰῃ -ἰἄς, 056 τδυγίηρ ὈΘύΘΘη -ἰᾶ- δηὰ -ἴ-. (9 ΟΥΟΓ ΠαΥΪηρ 

ἱηγαυ δ -ἰᾶ-. [1 Ιθᾶγθ οὐβϑῦβ ἰὸ ἱηνοδεϊ αὶ ὑπθ89 αἱ βου] αι ϑϑίϊοηΒ ἸΏΟΓΘ 
6]0861γ. Φομδηββοῦ 188 ἐγὶϑὰ, Ὀυὺ Θομηθ8 [0 0 οϑγίδὶῃ Θοποϊ δῖοι ἩἩΒΔΕΘΥΘΥ 
(Κα η᾽ 8 Ζίβοιν. ΧΧΧ 8398 4). 



88 191.192. Νοπιϊπαίϊνο βίπρυϊαν Μαδβουϊίηο δπὰ Ἐ' ϑπυϊπίηϑ. 69 

ἔι680 βέθπιβ, δηὰ Ὀο]ΐουοβ ἐμαὶ ἴπ6 -ἶ οὗ (86 ΟἴἾἶΟΡ Ιδηρτδροθ ΔΙΓΟΒΘ ἔσοπι 8 
οοπίτϑοίΐου οὗ "-ἴἰα-. Αμραϊηδὶ {π18 υἱϑθνν, 860 Τῇ ῦ ατ. τ. Ρ. 102, δηὰ Μοῦρῃ. 
πὶ. Υ͂ ὅ8 ἢ 

βυοἢ) τΟΥὰ8 88 {Π686 ΜΟΥ ΟΥἾΘ δββοοίϊαίθα ὙΠ Ββίθιηβ ἴῃ 

-[ὰ (σοφίᾶ), ἀπὰ -ἰα -ἰὰ Κᾶγθ ὙΑΥ͂ ἰὸ -(ἃ -ἰᾶ; 6. δ. ἑταίρα ᾿οοτὰ- 
Ρϑηίΐομπ᾽ ἱπϑίοαδα οὗ ἕταιρα ἴον. “ἕταρ-κα, ἔἴδπι. οὗ ἕταρο-ς, Αἰ. 

ἀληϑείὰ (Ιου. ἀληϑείη) Ὀοδ46 ἀλήϑεια, ἀπ 80 οη. ΟΡ. ἴῃ Ο.Η.6. 

μογσολίημα ἰπδιθδα οὗὁἩ (6 ο]άθν δ ζολίη (866 ὈΘ]ΟΥ). 

1, αὐΐπ, ἴοο, 88 ᾿ἰοϑὲ ἐμ -ὥ. [Ι͂ἡ ψαοὶξ-8 ραμρογὶξ-δ, -ἀξ- ἮΔΒ 

Βρσοδὰ ἔγοτῃ {86 οΟἶμοὺ οδ8θ8, δπὰ -8 [88 Ὀθθῃ δα θα ἰπτουρῈ 

Δϑβἰ πη] δίϊοη ἰο γθ-φμξ-8 αἷξ-8 γδ-8, αὐΐα (ἴΤΌΤῚ αῦο-8) 1ῖΒ ῬΟΥΒΔΡΒ 

11Κὸ »κπαἰογ-ία Ὀοθῖ46 ηιᾶξογ-ἰδ- 6 (ορ. ΠῚ 8 109 Ρ. 888, δπὰ {9 

οοἐποέθ οὐ ἰμ6 Ἰαδὲ ρα3θ). Α8 τϑρασγᾷὰβ {π6 ἴθι. δμᾶσί-8 (βΒκτ. 
βυααυ-ἴ) 8006 Π 8 109 Ρ. 884: νὰϑ ϑιᾶυΐ-8. ἴῃ τοβ]ῦ οὗ ἃ ἴόστῃ 

Ἰϑωᾶοῖηι ἴον ᾿ομασμῖηι (ορΡ. ὃ 216) 
αοτμδηΐο. ΟΑἩ.Ο. λογσοϊέηηα ἰπϑίοδα οὗ λογσολίη, Ο(δάαχ. 

ἐβίισα ἰπδίοδα οὗ ἐλέιοὶ, ἀπ ΘΙΠΙΣ]ΔΥ ἔοστηθ ΟΥΘ Ὀγοάιιοθα ΕΥ̓͂ ἃΠ 

ΔΒδ᾽ τα] οπ ἴο (86 ποιηϊπδίίνο οὗὨ ἐζ-ϑίθιηβ (48 Ο.Η. 6. δίρρ(θ)α -ΞΞ 

οί. 8, 67α ᾿Κίὶπ᾽, 8606 8 190 ργ. 68). 

11}. δδηιέ Τιοιῖ. μμιθ Ῥταβθ. δεημηξ Ο. Ο. 81. φοηιίζα ᾿ϑασιμ᾽ 

ΡῬΓ. Β4]}.-8]αν. ἔξοηι-ἱξ ἄγόβθ ὉῚ ὑπΠ6 ἰπἰσιβίου οὗ -ἀ6- ἔγοτῃ {δ 

ΟἾΘΟΡ 6886Ά8. 

8 192. 8. ΑἹ] ΡῬΟΙΪΥΒΥ Π]ΔθῖΟ π- δπα γ-βίθημηθ ΒΟΥ ἢ ἰοττηᾶ- 
ἔνο βυΐῆχ ἴῃ (Π6 8: οὐ 4 (βἰγοηρὴ ρτδάθ, σι οὶ οοπίγαβίθα 

{ῃὴ6 ποιηϊπαίϊννο τ {π6 οΟΥΠΘΥ Οο8868, δηαὰ 8ὸὺὸ οοππηθοίοθα (ἢ 

ἀἸἴθγοποθ ἱπ δοϊδαὶ τ ἃ ΑἸ ΌΓΘΠΟΘ ἴῃ 6886; 6. ρ. ΟΥ. ποιμὴν 

πατήρ 88 ἀβεϊηδί ποιμένεα πατέρ-α, 8ΠηΠα 80 ὁῃ. Α͵ο ΠαΥθ ἴο 
Ροβίυϊαίθ θύϑθὴ [ὉΣ {86 ρχοθίμηπϊο Ἰαπϑιδρθ Ῥαἷγ οὗὨ [ΌΓΤΩΒ, ΒΟΙΩΘ 

ομᾶϊπρ 'ἰπ -ὅπ -ῦπ ἀπὰ -ὄν -ὖγ, ΟἸΆΘΙΒ ΒΙΤΙΡΙΥ ἰῃ -ὄ -ὅ ἴῃ Ὀοΐἢ 
οἶαββθθ οὗ βίθιη8ϑβευε ΤῊῆο οᾶυβθ δββίρτιθα [88 Ὅθθῃ ἴπ6 νυ ρ 

ΘΟΒἀΙοπθ οὗὨ βϑῃΐθηοθ ροβιοη, -ἢ δπα -" Ὀοΐηρ Βαρροβθα ἴο 

ἀἰβαρρϑασ Ὀθίογο δογίδί πῃ οοηβοηδηΐβ. Βαΐ (18 μΘΟΓΎ ἰδ ἴδ [ΤῸΠἢ 

οογίδίη, ἴῃ βρὶΐα οὔ ΜΟΥ ΠΡΟΣ Β ΔΥραμηθηΐβ (ΖΟ βοῦν. ΕΣ ὄϑίθιτ. 

Ογπιη. 1888, ρ. 1817), δβρϑοίδ!ῦ ἱπ Υἱοῦ οὗἨ ἁΦοπαηββο ΒΒ ΠΟῪ 

(ΘΟΣΥ οὗ {86 οτἱρίῃ οὗ πεδίθιηβ δπὰ βοῖῃθ οὗ ἔμοβθ ἰῃ -" (Β6ΖΖ. 
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Βοιίν, ΧΙΥ͂ 168 8) Ὑπὸ μᾶ8 Ὀθθὴ τηθϑηθοηθαά ΑΙΓΟΘαΥ οὁἢ 

Ρδρθ 68 οἵὗἁ {8 γο]υ 16. 

ἃ. Ἠ-Βύθ 8. 

ΕΌΤΠΙΒ ἴῃ ἀρ. -". ΡνΙάρ. "ζουμῦη 'δορ. Αὐπιθη. δε 
'ἀορ᾽ αἰη (ρθη. αἰ) ᾿ογο απὖη (σθη. απ7Ζὲρ ΤῸΓ ἔ-θη-08} ᾿δοὺ] 
Ἱ 8 651.1 ρΡ. 497). ὅτ. κύων ᾿ἀορ᾽ ποιμήν ᾿Ἀοταβιαπ᾽, [ᾧ ἰβ ἃ 

χαθβίϊοῃ Ὑποίμον 1μαὐ. ροοίοη, ἴθι Πηιθη, ἀὺὸ ο]ἃ "ποι πδῆνοβ 

ΟΥ ποὺ; 866 Π 8114 Ὁ. 852. ΟΗ.Ο. φοριο Α.8. χιρηια τὰ. Ἰηδη, 

84 ἀουθδίϊοθθ Νοῖβθ πη. Ἠαγίησα ἴον "-ῦη; οἴ. ἑωσφ 

Ο.166]. ἐμήσα ἢ. Ἰοπριθ ἴον "ῦη (αοίμ. γα β)δ τα 1,αἱ. γαϊ δ), 

Ο.Η.6. ξρσα Α.8. ἐμηχὸ ἔ. ἴον ἔσδη (1 8 669. ὅ ρΡ. ὅ18, 8 661. 4 

Ρ. ὅ19, ἀπὰ Π ὃ 11δ ρρ. 861 1. Ιλ. ἀϊαὶ]. δουρε (Ὀθβϑι4θ 9) 

ἀορ᾽ Ο.ΟΒ1]. ζανιν βίοπο᾽ (1 8 92 ρρ. 86 ἢ,, 8 668.1 ρ. δ21, 
πὰ 8 θ6δ. 2 ρ. 524). 

ΕΒ πὶ βοαὺ -η. Ῥν.]άρ. "ζαθμδ 'ἀορ᾽. 8β|κν. ἐνά ῥώνα ἢ) 

Αγοβί, 8ρᾶ ᾿ἀορ᾽, ΟΟῬοΙ8. σῥαγᾶγόα “Χογχοδβ᾽ (σξαψα- Ὑυ]Οτ ἀπὰ 

αγδαπ- Ἰη88). Ῥυθὶουβ Γ0]168 οὗἁἨὨ (8 Κπά 8.6 βθθὴ ἰπ ΟὟ. εἰκώ 

ἀηδὼω Ὀθδ46 εἰκών ᾿ἰπιαρθ᾽ ἀηδών ὋΙρ Πρ 416᾽, Δηα 80 ἔουίῃ : (ἢ 6 

δοηῖνοβ ὈΘΙοηρίπρ 0 π6860 πομληδίνθθ, εἰκοῦς αἀηδοῦς οἷο. 

νου ὰ {πη θ6 δἀ-ἔογτηδίθβ οἵ [Π6 οἶαδ8 “2ητώ .“Τητοῦς (α. Νίογον, 

αν. στ." Ρ᾽. 815 ἢ). 1,δἱ. δοηι κοηῖο, Ὁτηῦτ. Κατὰ 'Ῥαυθ᾽ τες 1,8. 
οαγῦ, ὑΥΌ Ύ 18 ἱ. 6. Ἡἐγίεργίκὶδ “τ]ρ]1οἰδαθ᾽ (40]. ἐγέδγἐβὶμ6).3) Ο.1ν.Ψ 

1) Κίυχο (Ραυ}}8 αἀτυπάν. 1 866) οᾳυαίο8 ΟΑΗ.Ο. -α Α.8. -ὁ ψ ἢ Ρζσ. ϑσγιη. 
Ἐν δη,) διὰ ΟΙἩ. Ὁ. -ο Α.8. -α Ὑ} ρτ. αόσιὰ. ἔςζη, δά ηρ αὐ [6 88:10 
πιο (πδὲ {86 Ρῃοπθϑίϊοβ οὗ ὑπίβ αγὸ ᾿δίσϑημο᾽. ΟΊ ΙΥ ἢ νψθ ἀγίνθῃ ἴοὸ 
Ῥοβίμῃ]δίο ὑπο8ὸ οδηροθ ὈΥ π6 800. Ο.Ἡ.Ὁ. σοδα Α.3. χἰοζε; ἴον Οδβι ο8 
ἘΥΡοΥθδὲ8 ὑπαὶ «“«ἰὅ- δ Ὀθοοπιο -:δ- 'π ρχοοίηϊο αθυτηθη]ο --- 8 ὨΥΡΟΙ ΘΒ ὲ8Β 
ὙἘ168 οὔἶογοα ἃ ροββὶ Ὁ]6 οχρ δηδίϊοπ οὗ [8986 ἔοστταβ (δμηί-ἰα ἴον Ἐ-1ῦ-π διὰ 
ὮΘΏ6Θ σοδα) --- [88 ἴοο Βρῃϊ ἃ Γουπάδίοη ἰο Ὀυϊ]ὰ ἀροῆ. 1 ΠΟΡΟ ἰο βϑέξ]θ 
(66 ᾳυοδέϊοη οὗ σεδα αἰθ 76 ἴῃ ἃ ἀϊδοτοπὶ ὙΔΥ (8 218), δῃὰ 801 δι οοπίθηϊ 
χα ἢ (6 Θασδίίοη ΟΑΗ.Ο. -α Α.3. -ε Ξξ ρύ. αόσι. ἤδη, ΟΑΗ.6. -οὁ Α.Η. -α Ξξ 
Ῥσ. ἄϑσῃ. ὅ-ὅη. 

4) ΤῊΘ δοοθηῤαδέϊοη οὗ ἐπ γοάϊο ξώνά ἀὰ. ξώναμᾶιμ (6 ἐοχέβ πᾶν 
δνᾶά ἐνάμαμ πὶξὰ ἐμ9 μαδέίω) ἴθ ἕο Ὅ6 τοϑίογεὰ ποὺ ΟἹΪΥ οπ ἐμ δυϊπουίγ οὗ 
αν. κύων, δαξ ἔτοτα ἔπ δοοοϑηὶ οὗ ξήην-αϑ ξώη-ὃ οἵο., ξώη- Ὀοίπρ τοϊαιθὰ ἰο 
ξώοᾶη- δ γάώη- ἰοὸ ψάτᾶη-. [π ΟῚ πογὰβ ἐμ δοοϑῃξ, νοι ἰπ ἐμθ τθδῖς 

68868 [611 ἀροῃ ἐμ βυβῆχ (οτίρ. "ἔμρ-ἀϑ 1 ασ. κυν-ὁς, δπὰ Ἐψῶη-ά8) μᾶ8 
ομδηρθα οἡ [Π0 ΘΗΔΙΟΘΔῪ ΟοὗὨ ἔϊιο βίγοῃηρβ, 68868. 

8) 566 α]80 πὸ Αὐΐποτ, Βοσ. ἀθν βὅομβ. 6198. ἀθγ ὙΤ6., 1890, ν. 201. 
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οὔ Μοά Ογμγ. οἱ ᾿ἀορ᾽ (οΥ ἃ αἰ.) αὶ ἔζμ [σου ρἢ {86 ᾿πέίον- 

τηϑαϊαΐα βίαρο οὗ Ἐζμᾶ), ΟΟἿν. ὁδοτο ᾽66} αἱγεημέθε ΟΠΟυΤ᾽ Ξε 

[,κἴ. πιο ([ ὃ 657. 2 «πὰ 8, ρΡ. δὅ017); 614}1. βγομίμε Αἰέησιι. 

οι}. σιρια Ἰηδη᾿ ΒΒῃου]ᾶ ἀουθέ]6β8 θ6 ἀογϊνοὰ ἔγοτῃ ἔσιρηξ (ποὶ 

Ἐσιηι) οα. δοοουπὶ οὗ 0.166]. σεηιθ σωρι, ΙῈ}. ὁφὦ 'ἀορ᾽ ακηνὴ 
᾿δίομθ᾽. 

ἴῃ {Π6 ἔΟ]]ον πῦρ ΟΣ 8 1ὸ ΠαΥ͂Θ ΓΘ- ΓΙ αΐε8Β ἴῃ ρῥἶδοθ οἵ 

οΥρῖπ4] Ἐ-ἐρι) Ἐ-ἐδ(ι), (ῃ6 βυχ Πανίπρ ὈθΘὴ Ἰονθ]θὰ ἄονγῃ ἴο 

ἐῃ6 σπϑαῖκ ἔογπι οὗ ἰὑ: ὅν. αγοΐ (βίθιαι αγοῖμ- ᾿Ῥϑαπληρ} Αὐθβί. 
Καϊηὶ (ϑίθπι καϊπῖη- σιν], ατ. δελφίν (βίαπι δϑελφῖν- (6 Π]γΉ8βἢ, 

ἀ0]ΡΪπ᾽), αοίῃ. τιαπασοὶ (βίδπη ἡππαπαρφθίη- γον). 866 Π 8 115 

ΡΡ. 358 ἢ 

ἴῃ βϑύθυδὶ ἰδηριιαροβ {6 γ6 ὙΟΓ6 ΓΘ- ΟΥΤ δ ἴοηβ [0] οἱ πρ [16 

ΔΗΔΙΟΡΎ Οὗἁ ΠΟΙ ΠΔΕΥΘΒ ἴῃ -8. Αὐυθβίϊο: 6. ρ. νεγῥγα-) ἃ ̓νἱοϊονϊοιιθ᾽ 

Ὀεβῖαθ -)α ΞξΖ: ὅν. υγίγα-ά (ποία ἐπαΐ δῃ ο]ἀ ποιῃ. "-αἰῇτ8 σου]ά 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ἤαγα θΘΟΟμΙ6 ἔ-γά); ορ. Βαγίμοϊοιηδθ, αὐ. ΕΌσβοἢ. 1 81, 

Ηαπάδυοι καὶ 215 ἀηπ. 2, 8 220. ὝΟτθοῖ: 6. ρ. 1,26. ἀρδῆς τ 

ἄρσην τηδ]ο᾽, δελφίς Ὀδδἰάθ δελφίν (ὁρ. ΠΠ| ὃ 11 ρΡ. 8869). 1,Δἱ. 

ϑαηρμῖδ ἴου ἔβϑαησιίηβ ᾿πείθαα οὗ βαηϑμοη. Οδ86. ἀ{{{1Ὲ} ᾿ἀδῖο, 

808 ἀπ δἰδι ᾿δἰίαίίο, βίαίια᾽, ἴοσ "-Ἰὅη8 ὅπ ἔ7η8 δοοογαϊηρ' 
ἴ0 Π 8 115 ρρ. 3859 8 ΟΟἿν. ἄγω ᾿Κιάπογ᾽ ἀουθΉ1688 ἴον ἔςῦηδ, 
ἸΘΗΠ6 ὙΩΘΏΒ᾽ [ὉΓ "-0,8; 866 Π 114 ρρ. 352 ἢ, ὃ 1117 ρρ. 8178 ἢ. 

ΘΙ ΤΏΠ]ΔΡ τ - ἔουτη δ 08 οὗὨ γ-βίθιηϑ 8.6 ἀθβουῦ θα οα {Π6 ποχὺ ρᾶρθ. 

Ὁ. γ-ϑ06 18. 

ΕΌΥΠΙΒ ἰῃ ἀρ. -γ. Ῥν. Τρ. Ῥιαὲδγ ᾿ταούμοτῦ᾽, "άδέδγν ᾿σινοτ.. 

Αὐτηθῃ. ἠγαὶγ τηοίμοῦ. ΟὟ. μήτηρ, ϑωτωρ. 1,αϊ. πιᾶίθγ, 8ΟΥΟΥ͂ 

ἀαίογ; Ὁτμῦτ. 1α- ρον Ψαυρρίίον᾽ αὐ -ἔογῦαν Ἰηΐοσίοῦ, βαπιθη', 

Οδ86. οδηϑέμν' ᾿σθηϑοῦὺ. ΟἾν. τηιαιδὲνγ Ὑλοίμ τ᾽, βδὺμν' ᾿βιϑίοσ᾽ (1 ὃ 657. 6 

Ρ- 509)... ἴῃ Οδγωδηῖο, σι ᾿δγ-, Ο.106]. νιον ηιοᾶϊν, διὰ 

ΡΤ ΌΪΥ ΟΙΗ.Ο. τημοίθυ; αἷδο αοίιι. βαάαν “αϊῃοτ᾽ 1{ δι γα θοσς 
ἰβ τεῦ ἴῃ ΒΟ] ἀϊηρ ἐμαΐ ργ. ἀοσπι. -ὃρ ὈΘΟΔΙη6 -αὐ ἴῃ ΟΟἰἢ 6, 88 

-δὲ «ὧμ, Ὀθοδπμ6 -αἱ -αἷὐὶ (ορΡ. 8 268 Βοι).). ἢ Τὴθ Θχρ]δπδίίοη 

1) Βέγοῖθοῦς, Ὁ. ζόστη. Οὐμραγ. δυΐ -ὅ2-, ῬΡ. 22 ἔ. ΤῊΐΒ ἰὰνγ πουἹὰ 
ΘΩΔΌΪ]Θ 18 ἰο ΘΟχρ]δΐη οὐ. δά. δαν 88 οοιιραγοὰ σἱ ΟΑΗ.Ο. ἀᾶν, υπ- 
δοοθηίοὰ 06», 88 011ὁ8. Βέασηρ ἔγοτα ἢν. ότι, ἘΡδγ, τὸ βΒουϊὰ Παγθ 
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οὗ αοίῃ. βυϊϑέαν Α.8. ϑισθοϑίον ᾿ϑοτογ᾽, οι. ὄγῦραγ Α.8. δνγδᾶον 

ΟἪ.Ο. ὀδγμαάαν ᾿Ὁγοίοτ᾽ (αν. φρᾶτωρ) ἴΒ ἀουδίξα!. ΤΉΘΒΘ τηΔγῪ 
ΠΔΥ͂Θ ΘΟΙΏΘ ἴτοιῃ -ὅν, ΟΥ̓ ῬΟΥΪΔΡ9 {ΠΟΥ͂ ὙΘΥΘ δΟΟΌΒΑΓΥΘ ΟΥ̓ ΥΟΟΘδ- 

ἔνθ ἔογιηβ; ορ. Π 8 122 ρΡρ. 881 ἢ. 

Βοπατκ 1. [πῃ ΔΩΥ͂ ο680, Α.Ά. »δᾶον ἀοδίον ΟΟὐποᾶ. Κα δμν τι σβον 
δ.Ὸ γϑ-ϊοσιαίοθβ. 1 ἰβῖκο (18 Ορρουίπηϊθν ἰὸ 0411 αἰξθηξου ἰοὸ ἃ αποϑίΐοῃ 
ὙΠΟ ΘΡΡΟΔΙΒ [0 τὴ ἴ0 ῃθϑὰ πιοτὸ ἱπογουρῆ ἱπυοβιϊχαϊἮοη. ΗΟῊ αν ἀϊὰ 

Ιάρ. -ογ. ἴῃ υπαοοθηίοα 818] 801140]108 ὈΘΟΟΠΙΘ -αὐ-; δὰ ὙΓΠΟΓΘ -7- ΒΘΘΙΏΒ 
ἴ0 Θογγοθρομπὰ ἰοὸ ἀν. -ἐγ-, οὐσξ γ͵ ποῖ Βοπιοίϊηθ8 ἴο 88801|6 (πδὺ 1ὲ ΟΘΠΘ 
ἴτοτῃ “οὔ (ΟΥ “αγ.}} 8566 ἴδ Αὐἴδογ, Οατὶ. Βευά. ΙΧ 3714 δηὰ 878: Ῥα] 

πῃ ἷβ Βοϊέν. ΥΙ 246 ἢ. δηὰ 258 ἢ; 7. βομπιίάν, ῬΊυγαΙΡ. 191 ἢ. ; ΕΚΊυρθ, 
Ῥ0}} ατγυπάν. 861. 

ἘΌσΒ που --. Ρυ.Ιάρ. Ῥπιαϊίέ, "ἀδίδ. Β8τ. ηιαίά 
Αγοϑίύ, ριᾶέα Ἰλοίμοτ᾽, 5Κυ. δυγάία ΟἹῬεσβ. δγαία ᾿Ὁτοί ποτ᾽, 5Κτ. 

ἀαίά αὐ Ανγοϑὶ. ἀαία σῖγα, Βα. λαπέά ταυτάσγοτ ΟΟ 618. 
)α( νέα «δἴαγον, ἔοθ. [Γ{{ἢ. τιοΐδ πιόξὲ ποῖπδῃ, μι θ᾽ 808 ᾿διϑίοτ᾽, 

0.0.8]. »καὐὲ Ἰποίμοτ.. 

Βοτκ 3. 20}. Βομιπιϊὰλ δηἃ οὐδοῦ 86 ]γβ δϑθυπιθ (δαί -Γ Ὑ88 
ἀτορροὰ ἰη Βα] ο-ϑ]δυοπῖο (βομιιίαξ, ἐπ ΚῸΒη  Ζίβοιν. ΧΧῪΥ͂ 22, Ῥ]ΌΓΑΙΒ1]ὰ. 
198 ἴ.). ΕΞξ1Εἄ δπὶ 5111} ἀπ8Ὁ]9 ἴο τοχασὰ ἐπὶθ 88 ργουϑοὰ. Ορ. 1 ὶ 668 Βοπι. 

ῬΡ. ὅ21]1 ἢ, 

Β6-ἴοστηδύϊοη ἴῃ {π6 βοραγαίθ ἰδηραροβ ρᾳνο τίβθ (0 Αυϑϑί. 

ἀίαγ-ὃ το (Ἰ 8 122 Ρ. 888), Θ΄. μάκαρ-ς ἰπείρδα οὗ μακᾶρ 
ῬΙοθβοά. ΤΉΘΥΟ ὙΟΓΘ 5Β.1}}18} ΓΟ- ΤΟΥ Δἰίοη8 ἰῃ [ἢ 6 π-βίθ 8, [ὉΓ 

ΜΓ ΠΙΟΙ 866 ἰα8ὲ Ρᾶρ6. 

ὃ 108. 4. ῬοΪγΒΥ]]αὈὶς 8-ϑδύθιῃβ ΒΠΟῪ ἰῃ {86 ζουΊΔ 6 

Βυηχ ὑῃ6 βᾶ1η6 οβϑο- δθϊδυῦ 88 (40 βίθπ|8 ἰῃ 92 πᾶ σγ; δυΐ 1ἱ 

ΜΟΙΪ ἃ ἀρΡρΘαΡ ἐμαὶ ἰῃ {16 ργοθίβηϊο Βρθθοὶ ἐμ -8 οὗἉ {Π6 ον ϑῦν 

ΒΌΗΧ ττὰΒ ΠΘΥ͂ΘΡ πιϊβδίηρ. ΤῊΘ οηάίπρ' 'ῃ 8-8δίθπῃβ ΜΠ] ἰμθη Ὁ 

-ἦβδ ΔΒ ὈΡΡΟΒΟΑ ἰο0 -ὅπ -ὦ) δ ἃ ἴῃ {Π6 Οὐ ΘΥ8. 

Ῥε. 1ᾶἅρ. "άμι8-πιθη 88 ᾿1-ἀἰδροβοά, ΒβΒκν. ἀμγηιαμᾶβ ᾿ἀθ- 
ἠοοἰθα, ἐτου]θα᾽, Ανοϑϑί. ἀμόμιαπἃ “Ὠϊηκίηρ ον], ΟΟΡΡοιβ. 
αϑραοαμᾶ (ἀουθύϊ688. οοππϑοίθα σι β5Κτ. οάπαϑ- ἢ. ᾿ῬΙθαβυγθ,, 
ΒΚν. ψαξάβ 'ρὶοτϊουβ᾽ (1 8 649. 1 ρΡ. 496). Ὅτ. δυσμενής Ἱ1]- 

σοι. ρα» (ΟΡ. δ'8ο ῥάέμαν" αἰλα»}) δπὰ Ο.Ηῃ.α. ἀδγ' δὲ οϑαυϊναϊθῃίβυ 186 
ἔοτπι βὰν ποῦἹὰ (πθη πᾶγο ἀγίνθη {1|ὸ δοοοηϊοὰ ὅῤᾶν ἔγοτη (9 βοϊὰ ἱπ 
αοίο. Ο.Β.α. ζοη. μηδὲν ἴδιον εν, ἃ 4δδ. 
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" δονιὶο Ψευδιής 4186, ἀθοοίεα!, [μαἱ. ρᾶδξε ρᾶδον, 
ἐδ -τ ἴον «9 ἔσοχῃ ὑΠ6 οἰ. Οὁ8868). 

εἰσ. Ἰὰρ, απ 8 8 'ἄδιννη. Κ8Κν. μϑάβ. ὅτ. Ηοπι. ἠώς Αἰ. 
[αῖ, δοπῦβ ἤρμογ (σι -, ἔτοση ἐπ ΟΥΘΙ 68868). 

ὕτ. 1άβ, ὀὐπιρ, "σξ(ῷ 48. ᾿φαίοκοτ, Ανϑέ. ἀεψᾶ, 1ιεὲ. δοῖον 
[-γ ἴτοπὶ ΠΔ6 Οἴου οα868). Ο1ν. ϑέρέωῳ ὉΙΔΟΙ’ πιᾶο ηι ἽΑΡρ ον. 
δον Άκκτ, ἄῤῆψᾷθ ἀξτψαν, ἰπβιοαὰ οὗἨ "άδεναα «πὰ Ο.ΟΙ. οἱαδαν)γ 
ϑθοίο γ᾽ ἰηβίθϑὰ οὐὗἨὨ Ἰρίαγύα, 8666 Π 8 18 Ρ. 480. 

Ρν, Ἰάρ. μαγί. μογῇ. δοὶ. "ἡμόιαμῦβ οὐ "μίάτιέ8. 'κποπίηρ. 
ἀνοϑί. υἱδρᾷ. Οἵ, εἰδώς, ΒΥ το-[οστιδίίο, 81. οἱά-υάθ οἱά-οάῃ 
ἰπϑίοδ ἃ οὗ ̓ -οάδ, Τ ἀν. ἀᾶ-ορ5 ᾿πανίηρ; ρίνοπ᾽ ηὴὲγ-98 ᾿ἀθδά᾽ ἰηβέοδα 
οὗ -"νέ8. ᾿-ἐδ ἀπᾷ Ο.0.8]. ἀα-οὔ »ἰὔν-ἶ ἰπϑίοδα οὗ "εοα "-α (ον "-σέ 
"οὶ "πὸ Τῇ, ΑἸοὴρ ψ1} ὑῃθ8ὸ ἔπ6 ραγϑηΐ Ἰδηρυδρθ 8Βθθ 8 ἴῸ 

ἴαγθ δὰ ἃ ποπιϊπδνο 'π -μ8: 81. γοά. οἰδξ Αγοβέ. υτδοωδ, 

ΜΠ ἢ ΒΙΟὮ ΙΏΔΥ Ὁ οἰαθθοα ΟΒβο. δέριϑ ᾿βοῖθῃβ᾽ δπὰ 0.0.8]. ορἄ. 
866 Π 8 188 ρρ. 439 Κ᾽ 

ΒΘ τ, [Ιἐ γνοιπαΐηβ ἀουδίζυϊ πποίδον (ἢ 6 Ῥγοθεδηϊο Ἰδηζααβο μεὰ 
ποιηϊπαίννοδ πἰξπουΐ 8 ὈΘΙοηρίηρ ἰο δύθπβ ἰῃ ἀθηΐ8] ΟΧΡ]ΟΒΙΥΟΒ, 88 ὙΟ]] 88 
89 δῦονυο. 66 ὶ 198 γΡ. 79. 

8194. 11. ΕὐΥΒ ΜΙ} -8 88 {86 Ββῖρῃ οὗ 80 Νοιμηΐη- 

δέν. 

1. ο-ϑβίθιῃβ. νυ. ἀρ. ἔμφο-8 πο. β8.κν. οἵζα-8, Αγοϑί. 

οεἶγκδ (οολγζαδοοα Ἱαρυβαιθ, ΟΟΡΡοῦβ. ἀᾶγα ὭῬθορὶθ, μδοδί᾽ 

(666 1 8 ὅθ. 8 Ῥρῃ. 411 ἢ, 8 δδ8. 4 ρ. 41ὅ, ὃ 646. 8 ρΡρ. 490 ἢ, 
δὰ Βανί μοϊίομμαθ 'πῸ Κυδπηϑ Ζίβοηγν. ΧΧΙΧ 512 ἢ). Ασπιθῃ. 

σαὶ, νιαγὰ ᾿Βοιηο -ο β.κν. ηηγίά-8 ([ ὃ 6561 ρμ. 497). ΘΟ. 

λύχος. [μαἱ. ἱμρμκβ; θημ0-8, οἷν ἴοΥ ᾿υὶγ(0)-8., ϑβαΐμγ ἴον ἴ8α- 

ἐνγ(0)-8, πιογί-  ἀπὰ -ογι-8 ((π6 Ἰαϊξοῦ Ὀοὶηρ ἃ ΓΘ -ζστηδίθ), 

αφον ἴον ᾿αργ(ο)-8; ὕπιῦγ. ρί μὰ Ῥίαίιθ᾽ Πκὰανπ8 Ἱρανίπιθ᾽, 

ἀφο ἱαροτ Καίθὶ] ᾿οδἰυ]ιβ᾽, Οδο. τ ᾿βοτίαβ᾽ Ῥ τη ἢ 188 
Ῥοπιροίδηυβ᾽, ζαπιοῖ ᾿Ἰατη θ᾽; 866 1 ὃ 65. ὅ ἀπά 9, ρρ. δ0ὅ 
πὰ δὅ08 ((π6 ΘΟΠαΙ Οη8 οὗ Βυποοραίο ἴῃ 1,αἰΐη πᾶν ποὶ γοὶ 

ΘΟ ΡΓΟΡΟΙΥ πιδαθ οαΐ, ΟΡ. π1|078 [Ὁ Ἡιογί(δ-8. ἀπὰ (Π6 Ιἴκθ, 
8 196). ΟΟἾν. Μεγ Ἱμαπ᾿ ἴον Ἐμίγο-ϑ, αἷδδ ᾿αἸϊα8᾽ ἴογ "αἰϊ()ο-8 
([ ὃ 84 ν. 84, 8 189 Βοπι. Ρ. 12ὅ, ὃ 651. 8, ὅ πὰ 10, 

ΡΡ. ὅ08 διὰ δὅ09 ), 6Ἃ4]1. ἐαγο-8 θυ], Απάθοανιμο-8. 
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Οοὐμ. υμγζε8, τναΐγ Ὑραπ᾿ ἴοῦ Ἡηγία)-Ζ, ΟΠ... ὡροῦῇ, αοολαΐ 

Ὅ]164 Ἰαπᾶά᾿ -ΞΞ αοίμ. αὐν-8 ([ 8 660.6 νυ. 5163), 8 6601. 2 

δἃπα ὅ, μ᾽. 517 απὰ 519), οΡ. 4180 οἴῃ. ὧνα-ϑ ΟἿ... λερθ-ν 

ι06- ὍὙΏΟΡ᾽; ἴῃ {86 86116 18. ἤοοῖα -- “ξοσία-(2) ᾿Ὀϊγα᾽, Νογβθο 

Βυμ. ἀαφα-κ ᾿ἀαγ᾽ -ξΞ- Ο.1ς6]. ἀα9-γ οί. ἀαφ-8; Οο(Ὦ. λαγ)ῥ-8 
οδί᾽ ἴον ἔμαγία-Ζ. ΜΘ Ὀθοδῖηθ ἔμαγὶ-8 δῃᾷὰ ἴο0}κς 7} δγθϑἢ 

ἔγοπῃη (86 ΟὈ] 6 οαβθ8 (1 ὃ 660 ἔρθῃ. 8 Ρ. ὅ15; Καυηηδηῃ, 

Ῥαυ]-Βυαυποβ Βοῖίν. ΧΙῚῚ δὅ89; ϑϑιγοίίθοσρ ἐδία. ΧΙΥ 181). 

111. οἷἦκα-δ; ἴον (88 Ἰο88 οὗ -α-ὶ ἴῃ {π6 Ἰ᾿αϑὲ 801180]16, 868 

1 ὃ 664.2 ρΡν. 522 ἡ Οἱ Ο.ΟΞΒ[ι!. υἱζι, 866. Ὀοὶον. 

ϑύθ μη ἴῃ -ἴο- Βοιῃθί 68 τη846 {Π6Ὶ]Ρ Ὥοτη. βἷηρ. ἴῃ -ἰτ-8 -ἶ-8 

(-ἶ- -ξ- τὸ ὙθαΚτρταὰθ [ὈΓΙῚΒ οὗἉ -ἰ0-), δηὰ [ἢ6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΙηρΡ' 

8.60. Βἰηρ. Ιη886. 8πα πραΐ. ἴῃ -ἔτηι (δ8 212, 227). Ο.]μαἰ. αἰὲ-8 

Οὐγηδ]1-8 Ὀθϑιθ αἰδιώ-8 Οογηδίγι-8, Οδο. ΡακΚὶ8 Ῥδοῖυβ. Οοίῃ. 

μη-πιιὲ8δ ὍΒ6]688 (ὸῦ Ἐνμεξ-ς, λαίγαοῖ-8 θυ ἀβιηδη᾽; Α.8. 866 

Ἱμδη᾿ ἰπβίθδα οὗ ργ. αἴσῃ. ᾿βαχί-Θ. Τλ(ῃ. Ζδα-8 “ποτα πιῦ)ἷ-8 

ρθη σαϊαῷ-8 'οοοϊκ᾽ θ6β᾽4θ υδ)α-8 “ψὶπά᾽ βϑυδορία-8 'σιιοδί᾽ πᾶ {Π6 
πκ. Ὕ)πΠο βμουϊά ἀουθέ]θ88 οἶδα μεσ Ο.0.81]. ἔγαὴ τίιῃ, οαρε᾽, 

δα ζοη7ξ οσβθ᾽ ἰηβίθαἀ οὗ ἔλοηὶ, [86 ἢ παυΐῃρ Ὀ66ῃ ϑοϊοηοα 

(Ρ6] αἰ} 1864) οὐ {ῃ6 δῃδὶΟΡῪ οὗ {86 ρθη να δηᾶ οἴ Ο8868. 

Ορ. Π ε 68 ν. 122, ἀπᾶὰ ϑιγοι θοῦ, 88 οἰϊοα, 166 Πἶ 

Βοιδεὶς 1. Το βία ἀοπὶ Ὑ7}}} Οὔβογυο ἔπαΐ ἴῃ Β]αυοηΐο ἴΠ6Γ6 18 ποίμἰης: 
[ὁ Γορσγοδοηὺ ἐπ Ὡομΐηδίνο ἴῃ “-ἴ0.-8 (48 111}. υὔδα-8 Τιαὶ. αἰΐιι-8). Τὶ 

θη ἰηρς σνου]ὰ γΟΡΌΪΑΥΙΥ Ὀθοομηο ὅ-ξε, ὙΠῸ ἢ88 (9 ἸΟΟΚ οὗ 8ἃ γὙτοόοϑίϊο : 
δηθὰ {818 18 ῬΘΥΠΔΡΒ ὑπ 0 ΤΘΆΒΟῚ ΤῸΓ ἀΐδ ΘΌΒθῃοθ. Οὗ. 8 201 Βθῃ. 2. 

ΒΟ δΥκΚ 2. ῬοΟΥΉΔΡΒ ΒΌΘΝ ἐ-δίθιῃβ 88 8Κν. δάγαίλύ-ὅ Ὁματιοίθοτ᾽ Αυϑβέ. 
"ιἄξααγαϑη -ὅ “ῬοΘ]οηρίηρ ἰο ἐμ ψΟΥθπρροτβ οἵ Μασᾶὰδ᾽ [,αἱ. ἀδοενλερέ-δ 
(Ι 8 98 ν. 284) πτοσθ οὐἱβίηδ!]γ ἐο-βέθχηβ. 

Ο.Ο 51. οἱλοά 18 δὴ δοουθαίνο ἔοστη, σοι ἴοοκ {π6 Ρ]806 
οὗ Ἐνίϊδῖο. Τὴ ποῖη. ἂπά 860. πῃ -ἴο-, -τἶτ, δῃᾷὰ -μἊβίθτηβ 

1) Βγδαυῃὸ (αοίμ. ατ." ὃ 18 Απμῃ. 2) 88 ἃ αἰδογοηὺ ΒΟΟΣ οὗ ἐδπθ 

Ῥβοηθῆο ἰαΐνν αὐοοϊηρ αοἰῃ. ναέγν. ΤῊΪϊ86 ΥἹΟῊῪ 88 ὙΘΟΘΏΘΥ γϑοοὶσθὰ ἰπ0 
ΒΌΡΡοτίὶ οὗ Ὑ. βοθυϊσο (ΚΟΜη 8 Ζίθοην. ΧΧΙΧ 271), γὸ ΟΧΡ δἰ ἢΒ δέῖμη' 88 
8 ἀϊ65γ}}180]9θ.ἁ Βυΐ {π18 ΧΡ] δηδίϊου 18 πηβυρρογίοάὰ ὈΥ {πὸ ουὐϊάθῃοθ (890 
Οϑἐβο' Ρδι}- Βγαυμοβ Βοῖεν. ΧΙΠ 454 1.), ἀπὰ ἔπγίμθγιθοσο ἰδ ἰβ Ορροβϑᾶ 
ΌΥ {Π9 ἔογπι Πασῦγ ἴον ""άαυδν-(ἠξ (8 8320), στ δὲ αἴγϑ), σ ποῖ ΒΓΘΌΏΘ 
μἰπι86 17 ποΙὰβ ἰο ὃὍ6 ἀϊΒθυ)]) ΐο (8 27). βῃου]ὰ ποῖ πᾶν Ὀθθὴ Ὀγουρλ ἴῃ 

οΥὐϊάθησθ δὲ 4]}8. 1 ἐπμιουθουο 900 ἴὸ ἸΙΔΥ͂ ΟΥ̓́ΣΙ ΘΧΡΙΔηδίΐθη, 88 δῦουθ οἰξοὰ, 
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ΟΒΤΩΘ ΟΥ̓ΘΗΓΌΔΙΙΥ (0 6 {86 ΒΆ116, "-͵[-8 δπα Ἐἔ-ἰ-Ἅ ὈΘΟΟΙΠΙπρ -ἢ, δπα 

Ἐν. ἀπ ἔ-Μμ τῆι ὈΘΟΟΙΪπρ -; δηα {818 ΔΡῬΘΑΥΒ ἰο ᾶγθ οδυβοά 

ἴπ6 βυρϑαξαϊοι οἵ οἰκῶ ἴον Ῥοϊῶκο. ΤΉΘΓΘ ΤΥ πᾶν Ὀ6ΘῺ 
ΔΠΟΐΠΟΡ ἴδοίοῦ ἴῃ {Π6 ομδηρθ. 17 (η6 -ὁ (βίδῃαϊπρ ἀου Ὀἐ]088 Ὸ 

".-0-αἡ ΜΉΘ. τὸ ἤπά 48 (ῃ6 οπάϊηρ οὗ [Π6 ποῖῃ. 866. πθαΐ. οὗἁ 
Δα) οἴ γ 81 βίθιηβ ἴῃ -0- ΔρΡρθᾶσθα 1π {π|8 ἰδηρίιαρ Ὀαδΐοσο {16 

ΠΟΙῚ. 81Πρ΄. 2880. Ἐ-ο(8) ΠΔἃ ΕἼΘ ΡΪ]8606 (0 -ὥ, {Π6 ΠΟΠῚ. Τηᾶ80. 

8Ππ4Ὰ {πῃ ποίη. 866. πουΐ. τηυϑὺ Ὀοΐῃ ἤᾶγθ οοηθ [0 οπα ἴῃ -Ὁ: 

8η4 (Π6 τίῖβῃ 0 Κοορ (86 ὑχο ροπάθυβ αἰβίϊηοί ΤΥ ΠαΥθ ὈΘΘΠ 

80 86 ΠΠ0Π4] γΘΆϑ0η [ῸΓ βυ δε αι πρ -ἃ [ῸΓ -Οὁ ἴῃ [86 ποτη. Π1880.:; 

ΟΡ. 8 221. Απούμον οχρ δηδίίοη οὗ -, ὈΥ͂ ΠΟ Ιῃ68Π8 ΘΟΠΥΙΠΟΙΠΡ,, 

ἷθ σίγθῃ ΟΥ̓ ΚοΟΖΙοΥΒΚΙΪ ἱπ (πΠ6 ΑΥΘΒΙΥ ΝΡ 8]αν. ῬἘΠ. Χ 657. 

8 1906. 2. ἐ-βίθιηβ. Ρὺ. [ἅρ. ἴὋ ιῖ-8 'Βθορ. 851κν. ἀνῇ; 

Ανοβί. αδὲ-ὁ 'ϑπαῖκθ, ἀγαροπ᾽, ΟἹ ϑυβ. δέψαξι-ὃ Ῥ]δοθ οὗὨ ρ] αβΌγΘ, 

ἀπο! ηρ- Ιδοθ᾽ (Ξ 1,αὑ. φμὲξθ, σοη. φιέξ(8). Αὐτηθι. ϑὲγέ ᾿μθαυί᾽ 
-- 110}. 5εἐγαὐ-8, 1 ᾿σιρον τ 51. ἀλί-ὸ (1 8. 601 γΡ. 491). ὅτ. 

ὄφι-ς 8Π8Κθ6, ἀγαροπ. [,80. οὐἶ-8, ἐμγγ-8; ΩΟΟΥ ἴῸΥ ἄογῖ-8, ἀπὰ 
ΌΥ {6 8146 οὗἉὨ 1ὁ ἃ τϑεϊοσιηδίθ ἄσγί"ϑ, ΠΊΟΥ8 Ξε ὅν. μιγεϊ-ξ ᾿ἀθαίῃ 

- [18 βυποοραίίοῃ οὗ -ἴ- 8 ΘΟΠΠΠΟΠ ἴῃ ἰΠ6 πα] 8υ}]4 0168 οὗἉ 

ἐϊ-ϑίθιηβ (118 οοηαἀϊομβ μανο ποῦ Ὀθοη {ΠΥ πιδαθ οαδ, ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ 

(οβθ οὗἨ ΒΥΠΟΟΡΘ ἴῃ Οὁ-ϑύθιηβ, 88 ἢ88 Ὀθθῃ ροϊπίθα ουὐ ἰῃη ὃ 194, 

Ρ. 18); ὕπιῦν. ρασον ἱρβοδίπιιβ, ρυορ 8᾽, ΟΒ6. 6008 ᾿οἰγίθ᾽ 4141] 
46 1118᾽, 8606 1 8 88 ρΡγΡ. 88 ἢ, 8 688 ρρ. 412 ἔ., ὃ 658. ὃ 

δηᾶ 9, Ρ. ὅ08 απὰ ρΡρ. ὅ04ᾳ ἡ. ΟΟν. απ ἢ ναΐοθ᾽ ἴον ᾿μαὐἑ"δ 
([ 8 667. ὅ δπᾶ 10, ρΡρ. ὅ08 8); Θ.4]]. γαὐ-8 ᾿ἔοθση᾽ Ξε [ν᾿ γαϊέ. 

Θοίῃ. σηϑέ-8 ανουσ δαΐν 8οη ἔοῦ δδηγ(ἢ-Ζ (ἴΚ6 υσέγ 8 194 

Ρ. 78), ΟΙ(Η.6. ανπ8ὲ “ανουτ᾽ οδμρεὶ ΡΡγο ἢ, οοτηΐηρ᾽ ΞΞ αοίμ. 

φμηι-8, ΟΙῊ.Ο. εοἱπὶ ποθ᾽, Ὀυὺ γίάν-ιοίη 1οδ-ιοη (18 660.1 

Ρ. ὅ14, 8 661.2 απὰ ὅ, ρΡΡ. δὅ17 δηὰ 519); Νοῖβε Βυη. σαϑέϊ-Κ 
'συοδί -ῷ Ο.166]. σοδέ-ν» Οοίῃ. σαβϑί-8.(ὈὌἩ [0}. πακίδ-8 Ο.Ο8[[,ι. 

μοδῆξ πιρῃῦ ([ 8 6θὅ. 4 ρΡ. δ25). 
Οὔβοσνο ὅ811κῦ. οό- ὃ ̓οἰγα᾿ Ὀοβιάθ οὐ-ᾧ [,αἱ. αὐἷ-8. ἀηα {686 

τοοί-ΠΟΌἢΒ οὗὨ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαΐηρ βἰσιοίυγα --- Ανοβί. γαο-ὄ Ἰθαριθά, 
οοηΐεοάογαία, ἔγίθπάγ, 411164᾽ σαο-ὅ ᾿ογγίηρ αἰουα᾽, Απᾶ ρῥουθδΡ8 
Ὅ6 Βῃου]α δᾶ 1,4. 6͵-8 ξ-8 οἴβϑεοι Ὀθδὶάθ γ-8 --ς Οοὐἢ. ἐκπδ; 866 

8 416. 
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8196. 8. ὠ-ϑέϑθιηβ. Ρὺ. ἀρ. ᾿δἄπιε- 8 'δοπ΄. δ5κνι. δῦη-ᾧ; 
Αγοβί. δᾶζω-δ τα, ΟΟΡοσβ. ἀῆγῃῶ-δ (τοαὰ ζῶγωδ) Ογτιιβ᾽. 

Ατηθῃ. ζαγὰ Ὁγπδιηηθηΐ, τινι ᾿ἀθαμ’ (11 ὃ 105 ρΡ. 819), 5866 

Ι ὃ 651 ρ. 4971. Οτ΄. πῆχυ-ς ἼΟΥΘΙ δγτη ἠδύ-ς ᾿ϑνυοοῖ, [ 6. 

"παῆμ-8. ΟΟἿν. δα 'πουά᾽ (1 8 657. ὅ δηπά 10, ρμρν. ὅ08 18); 
6.4]1]. 2,8ιι-8 (ορ. ᾿ϑμ-πογίμβ). οἴῃ. ϑδιημ-8, ΟΗἩ.Ο. δε 850, 

δία δο ᾿ουβίοιη᾽ (- Οοί!. 5͵2..8), ἄμ ἡρίὯἄο Ῥοδοϑ,, 

ὙΠ πουϊ -ὦ ΟΥ -ὁ ϑισί γα, παπᾶ ᾿μαπά' (Ξξ οὔ. λαπάμ-8), 

ὁΡ. {86 ἐπβίθμιιβδ. 8 195. 110}. 8δηὰ-8 δου ϑαφαϊὼ-8. ᾿δοϑοί,, 
Ο.Ο.81. ἐγ δου (1 8 665. 4 νυ. 525). 

Ιη ᾿τδηΐϑῃ ὑπ 00 8ΓΘ ὈΥ-ΟΥΙῺΒ ἴῃ -ἄμεξ (ὙΠ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ Πρ 

800. Β'ηρ. -ὥναηι Δα ΠΟΙῊ. 800. ρΡ]. «ἄνα 8), ΒΟ}; 88 ἀνυοϑδί. δᾶσαιν-ὅ, 

Ο.Ροῦβ. ἀαλγᾶμ- ᾿ποὶρὨθουγμοοα᾽; ἔπ686 ἯὯὋ ΤΏΔΥῪ ΟΟΠ]θοΐασο ἴο 
Ὀθ9 το-ζογιηδίθβ οοπίδίπίηρ' ὑΠ6 106. βηβ. ἰπ -ἄμ; 800 ὃ 261. ἘῸΓ 

Αγνοβϑέὲ, ρου πᾶψι Ὀοθὶάθ ρογπᾶψι- ὃ ἀπα (86 θ, 866 Βαγίοϊοτηδθ 
Αγ. ΕὍγΒοΙ. 1 86 ἀπά 4. βομπν αι ῬΊγΑ 114. 16 ΕΣ 

8 1971. 4. ὥ- μἴ- διὰ ξ- 1ὲ- ϑέθ:ηβ (ορ. Π ὃ 109 γ. 884). 
ΡΥ, Ἰᾶρ. Ῥδλγᾶ- 86 ̓ γοῦγον᾽ ᾿Ῥϑρεῖνα-8 δοοῦιιβ, βκν. δῃιγάώ-ᾧ, 
ἐναῤνάν-ξ, ἑαπά- ὃ Ῥοαγ᾽, αδέ-ὁ Ἱπουρπῦ, παάΐ- υἰνοτ; Ανυοϑί. 
δογ',αϊ-ἄϊ-ὃ (606. -ἅϊ-η)} “πανίπρ στοαὶ ἱπδίρη!, ἄἀτ. ὀφρῦ-ς, 
γέχῦ-ς ὉΟΙΡΒΘ, κῦς ὝΘΟΥΙ], πόλῖ-ς ΟἾγ. [μ4ἰ. 9 -8, υἷ.8; 

ϑΟΟΡΉ “8 ὮΔΒ ὈΘΟΟΙΉΘ 8 “-ϑίθμι, ὈΘΟδι86 δίθπιβ ἴῃ -- δηᾶ (Πο860 

ἴῃ -ὦ- δὰ {86 8816 ΘΠαΐπΠρΒ ἰῃ {ῃ6 8606. 6. 8η4 ἀδέ. Β'πρΌϊαγ 

(88 217, 288, 264). Ο.166]. 85ῷ-» ΟΑΙ.Ο. 864. δον ( ὶ 661. ὅ 

Ρ.- 519); ΡῬΟΪΥΒΥΠΔΌ]0Β ἀγὸ ἰγθαΐθα 88 μεϑίθιηβ, Ο.Η.Ο. ϑερέσαν 

ΒΟΟΡΆΒ᾽ (4180 ϑισέσον [Ὸ]]ονγίπρ τημοίθγ),) Οοἰμ. αϑιϊι-φαέγηπι»8 ἴ. 

᾿μύλος ὀνικός, τα! ]δίοπο᾽ Ο.Η. 6. φιρένγη 88 οοπέγαβίϑα σι Ο.0.8]. 

ἔγζην ἔ. Δ]. Ο.ΡΟ]. ἐγῳν Μοά.Β]ον. ἐνὶ “δ]οοά᾽ -- α Ο.0.8]. ἔχεν 
(τ ο86 Ρ]α00 τγὰϑ ἔδίσοη ὈῪ ἀγὥσ-), Ο.Ο.8]. φυοῖγῳ ([ 8 θθὅ. 4 

Ρ. 525). 

Νοιηϊπδνθα ἔοσιηθα ἴῃ ἐπ6 βα1ηὴ6 ὙΔΥ͂ ἔγοπι βδίθπιβ ἷἱπ -ἢ- 

τῇη-, - -ν,) διὰ -- νος (1 8 812 ρμρ. 260 ἢ, Π 8 160 
ΡΡ. 485 (). ϑ81κν. )4-8 “θοϊπρ᾽ ἴον "δᾷ8, σῦ-ξά-8 ᾿πὶπηϊηρ οδ]ο᾽, 
Αγοβί. σἃ Ἁργίηρ, βουγοθ᾽ (ορ. δοο. ϑᾶ. ἀλάηι 8 217), β1ν. 
»άν ᾿διγοιρῃο Δ᾽ ἴον "»ῖ.8, οσἷγ ῬῬγαῖβο Ὁ "97-8. Νὸ ἀουβὲ 
ατ. ὠμο-βρώς, χρώς 8τ6 γέμον ΘΧΘΙΊΡ]68. 
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8198. ὅ. ϑίοπιβ ὙΠ086 βυ χ οπἀβ ἴῃ 8η ΘΧΡ]ΟΒΙ͂ΥΘ. 

ἃ. Το βυΓΠἶχοβ -ἐ- -ἐσέ- «ἐδέ-. Ββ8Κτ. οἷδυα-}- ᾿ρβαϊη- 
ἴηρ ουουυ  ηρ ὈΥ υἱοίουγ᾽ βϑαγυά-ἐδὲ ᾿οοτηρ!οίθηθαδ (1 8 647.7 
ΡΡ. 498 (), Ανοβί. δαμγϑα-ἃ8 “ΠΟΙΘΠ ΘΒ, ἃ θϑίηρ ἰπ φορα 60η- 
ἀϊθου (1 8 4718. 2 ρ. 849). Ὅτ. ϑής ᾿ἰτοά ἸΔθουγοτ ἴου ἤϑη-τος, 

νύ-ξ ᾿πἰρην ἴον ἤφνυχ-τ-ς, ὁλό-της ὙΒΟΪΘΠΘΒΒ, ΘΟ] Θίθμθββ. [μδὐ. 

60η1-68 (26. οοη1-ἴ-:-18) πο (ρθη. ποο-ΐ-Ἴ8), πουϊρίαδ, }ωυοη-ἰἴ8. 

ΟΟΙν. οὐπσ (σοη. οἰπροα ὭΘΓΟ, τψαυτϊοσ᾽ Ξε 64}}. ῬΟΐισθβ (βίθιῃ 

Ομηφεί-), ΟΟἾν. σία Ὑουΐῃ ἴον ἐ(ἀλοσδε(8) τὶ 1,αἱ. )μυοηἐνίϑ. 

Ϊἴπ Οἰϑυιηδπΐο, Β0}} ἴΌΥΙῚΒ δ αοίμ. παλέ- 8 “πρεῦ τμδηδβ8 
οί ΟΙἩΟ. μπαλέ τιᾶμδά τὸ το-ουτηαΐθβ, βἰποθ -8 ὈΘΟΔΠῚΘ 

-28. (-8) ἴῃ φγοθίμηϊο Οδστηδηῖο (1 ὃ 527] ρ. 882). ΤΉΘΥ ΠΙΔΥ 

ΒαΥθ Ὀθθῃ ἀπο ἴο 8ῃ αἰξθπιρί ἴο γϑβίογθ (ῃ6 βύθπι, ψ ΐοἢ μδά 
66 ΡΓΘΒΟΣΥΘα ἴῃ {π6 ΟἾΘΥ 08868: ορ. Οοίἢ. ἱπδίν. Ὁ]. ἐγ ἱ7δηάσαηι 

θοβί4θ ἐέσωηι, 8 819. ΑΒ τϑραγβ ποιηϊπαύνοθ ᾿κ Ο. ΗΟ. πϑίο 
ἴονῦ Ἐμογσ(ἄ), 8606 Ρ. 79. 

ΤῸ Βυχ -πέ-. Ῥυ. 1ᾶρ. -πἴν8, --81)., 828 ἘδΥγθμοηΐ-δ, 

ΡΟΒΒΙΌΙΥ πῤλγϑῥεηί-8 (866 Π ἃ 126 Ηθῃ. 2 ὑρ. 895 [.) Ῥτοιηϊπθηΐ ᾿ 
μρη. ΞΚ85Ξ|κι. δγλάώη Αυρβί. δογ'σζαβ (1 8 647. 7 ρΡρ. 498 ἢ; 

Βανί βοϊοηαθ, Κυὴπθ Ζίβουγν. ΧΧΙΧ δ01 8. απὰ 5117); ὅ85Ξ'1Κν. 
ἀάααὶ 'ρὶνὶπρ᾽ ἴον ᾿ααααί-8 Αγοϑί. βέασαϑ Ῥταϊβίηρ᾽ ἴοῦ ἔβία- 
υαΐ-8. Ὅτ. ἄεις ῬΙοτίπρ᾽ -ῷ ὅ5Κν. νάμ, δοχηπιομ στουπα- γα 
Ἐμδηέ-8. ὁδούς ᾿Ἰοοίῃ᾽; 88 ἰ0 των ἱπ φέρων ἀπά {π0 ΚΘ. 866 
θεῖον. [μαἱ. ξογδηβ, αξη8., 8ἰᾶμ8 τ--Κι ατ. στᾶς; ὕὍπωδν. Ζοῦϑῦ 
8εγ86 ἱϑοάθῃθ᾽ (1 8 θδδ.9 ρΡ. δ04. ΟΡ. οαγε οαγα "ἔτἰοηα᾽ 

(ξ6π. οαγαΐ), ορ. ἐγί-οδα 'ῬῬτοὰρ οὗ 80᾽ (ρθη. ἐγέ-οδαϊ) τε Αυϑϑί. 
ῥγέβδαβ (1 8 6δ1. 10 ρρ. δ09 ἢ). 11}. σνοδᾶθ ὙΘΉΘηθ᾽ ἀ14]. 

νοδαη8 υϑὄμ8, ῬΥαθ8. 9:8 9108 ᾿ἰεἰἰπρ΄; Ο.Ο.8]. γεδῦ Ὑθηθηθ᾽, 
ἴῃ (Π6 ἤγβὺ ἱπβίαπορ 0. ἔϑθζιρβ, δοοοσαάϊηρ ἰ0 1 ἃ 84 ρ. 80, 92 

ῬΡ. 86 ἢ, 8 219 νη. 186 ἢ 

Ιῃ Βαηδκυὶὶ, ἐψᾶμ ᾿ἰδαύιθ᾽ ζέψαηπ ᾿αυδπίιβ᾽ 8.6 ΤΘ-ἴΟΥπηδίθθ 
ὙΓΠ1Οἢ [Ὁ]Π]Ον θα οοσγίαϊπ πογᾶ8 οὔ Κίπαάγϑα τηθϑηΐηρ, βύο 88 ἐσά- 

1) Απ ΟΥΤΟΡ τηῦσδὺ ὯὍθ οογτθοίθὰ ἰηῃ Π ὶ 135, Ρ. 89δ6. ἿΙ͂πη ἐπδὲ Ρ]466, 
ΤΟ] ον, ἐμο ἐταά εΐοπ81 τίθν, 1 ἩὙΓΟΙΡΊΥ, δ] ονγθὰ ταυβοὶῦ ἐο τοραγὰ "-ὅη 
85 Δ. ΟΥ̓ΒΊΠΑΙ ΠΟΙΛΙ ΘΕΙ͂ΤΟ Θηάϊηρ 8δϑ Ὑ0]1] 68 "-ο-"8. ΤῊΐθ οογγθοοῃ 1 
ΠΑΥ͂Θ ΔΙΡΟΔΟΥῪ πιδὰθ ἴῃ Τὺ τοῖς ατβδιμμδν ᾿ ἢ. 109. 
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-υπθ ὍΠ6 ὙΠῸ 8 88 ἔμοι αὐί᾿ (866 θ610). [Ι͂ὼ Αυϑϑίϊο ρᾶϑγ- 
οἶρΙ68, Ὀθβίἀθβ -ᾳ8 ("-απὲβδ) ἀπὰ -αϑ (-αἰ8), ὸ πά -ὅ ΞξΞ Ασ. 

ἤν α8, ΜΏΙΟΝ 18 {86 δομῃμηομοδί οπαϊηρ οὗ βὰοβ ρα Ρ] 68 88 

ΘΟΠΟΘΙΏ 08 ΠΕΙΘ; 6. δ. }ογ 80 ΔΒΚΙπρ᾽ λέδέδ ᾿δἰαπαάϊπρ᾽. Βαγίδο- 
Ιοπιᾶθ (Κυλπ᾿β Ζίβοην. ΧΧῚΧ δδ1 4} οομϑίοσβ {18 ἔουτηδοη 

ἴπ {86 ἸΙρῆϊ οὗ 61. ἴοσιηβ |Κ ργα-ηηγηά-8 Ὀοδίάθ ργα-ηιγηάῃ 

᾿ἀοβίσγογίηρ᾽ οἰδοαηι-ῖυά-8. ῬῬοποίγας πρ ουθσυ  ηρ Ὀοδὶάθ ἐμύαη, 
Πα ΔΒΒΌΠΙ68 ἰπαὺ ἃ οογίϑιη πύον οὗἁ δα͵θοίναὶ ὀομῃρουμάθ ἱπ 

Ιᾳγρ. ᾿-ό-8, αβοᾶ 11|κ6 ρμαγθ οἱ ρθθ, στ σθ Ὀγουραΐ ᾿πἴο 61086 το δοῃ 

ὙΠ ἢ {Π 6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΐης υοῦῦΒ. ἔπ6 του] Ὀοὶπρ ἰμαὺ ἔσθ ραγι- 

ΟἷΡΙ68. ἰπ -πέ- ἴοοῖκ (86 οπαϊηρ οὗ {Ππθ086 δα͵]θοίνοα ὑπγουρῇ 8880- 

οἰδίίοι ὙΠ} ἰμοπι. ΤῊΘ ΔΠΔΙΟΡΎ 8606 1ὴ8 ἰ0 Π6ΥθΘ ρῸΠ6 ἔυγίῃΠ0 Ὁ; 

Θηᾶ, ἰῃ Αγοβέϊο, ποιρίπαεϊνοβ ἰῃ -ὔὖ ΘΓ ΟΓΙΠΘΩ͂ οὐθῃ ἔγοπι 

δίθιηβ ἴῃ -ὑασηέ-, 88 ραγίμα-υδ ὈτΗΒΗηΘα ὙΠ 8 ἔθαί μου (866 

ΟἰοἸάπογ, Κυῃηβ Ζίβουν. ΧΧΧ δ15). 

Θτθοκ μ88 ἤοστηϑ ᾿Κ φέρων ᾿θοαγίη μ᾽ ἰδὼν ᾿Βοϑὶπρ᾽, Ὀ681468 

{Π086 ἴῃ -οὐς (ὉΣ ἤ-οντ-ο). ΝΟῊΝ -ῶῦ ΘᾺ ΟΟΠπι0 ΠΟΙΓΠΘΡ ἔτγοιη 

. Ῥοηΐ-8 ΟΥ ἔ-σηί-8 ΠΟΥ ἴροτῃ ἔ-δηπέ, ἀπ ἴον "-Ο} 88 δὴ [ἀρ. Θπαϊηρ 

ἴῃ “ἰεβίθιπηβ ἔΠ6 6 18 πὸ {ὈΣΕΠΟΡ ουϊάθποθ ἐμαὶ οδὴ ὃ6 ἰὑτγαβίοα.}) 

1 (δογοίοσο οἵου (μ6 ἔθ] ΟΡ ΘΟΠ]ΘοΐυΓΘ 88 ἰὸ 18 οτὶρίπ. 1 

δυρροϑί παὺ {Π6 6 Το νὺ ἱπῆμθποθβ δὐ σοσκ. (1) ΤῈθ 

Τοϊαίΐοῃ οὗἩ Ἁ{μ6 πᾶ86. ἔδμων πέων, δηα 5᾽ΠΉ]Ὲ 7 ΤΌΓΠΙΒ, ἰοὸ (Π6 

ΠΘΌΪΟΥ ἴῃ τον, ἰόμον πῖον, Οοδυβοα ἃ. Ττηᾶ86. -ων ἴο ΒΡΓΠΡ Ὁ 

ἴῃ ΘΟΠΠΘΧίοη ὙΠ τον (Ὁ ᾿οντ), Ὀορὶπηΐπρ ὙΠῚ ραγίϊοἶρ]608 

868 8 οὐ] 7 88 πουη8, 6. Ρ. μέλλων «Μαΐυγο ἑκών ὙΠ πρ΄. 
(2) ΤΏ6 τοϊαίίϊοῃ οὗ {6 υοοδίϊνθ ἰοὸ {π6 ποιῃιπϑῦνο ἴῃ κύων 

δαίμων ἀπα (ῃ6 |Πκ6, τοῦ. κύον δαῖμον, σᾶγνθ τἷβο ἰοὸ βυθδϑίδπεναὶ) 

ΠΟΙ αἰγοθ {Κ γέρων (γοο. γέρον ἴον ἔ-ον»τ). 

ἴπ ΟοΥμδηῖο, ἔοσπιβ |ἰκ6 αοίῃ. ἡγ7δπαά-8 ΟΗ.Ο. ,η»μμὲ 
θη α᾽ ἀγὸ τϑ-οστιηδίθϑ οὗ [Π6 βαπ6 Κὶ πᾶ 88 αοίι. τεδηδε Ο.Ή.Ο. 

νᾶπδα; 866 ἰαβί ραρθ. ϑδιπη]αεῖγ, Ρ τα 88. ἀπαπέ- 8 “που Κίηρ᾽ ἀπά 
1,οὐ. ἀμσῶξ-8 'στοσπίπρ᾽, ἴον -απηέ(ἢ)-8. 

ΤῊο δ χ -μσηΐς-. 85.Κν. ἐνά- οὔθ -οὔηπ Ασγοβὶ. ῥδιρᾶ-υϑ ὍΤ6 

1Πκὸ {π66᾽, 5Κν. ἀηια-οὔδ -υᾶπ ᾿Ῥγθβϑίηρ οἡ τῖρ Ἀ ΠΥ, ρονγογέα ]᾿ ἴον 

1) 1π[Ἀ. ϑὁόάμνη δηὰ Τοῖς, δόάμ (ὅ. Βοξπιίάι, ΚαμηΒ Ζίδοην. ΧΧΎΥ͂ΤΙ 892) 
ὁοδηποὶ ὃὉθ αυοϊοθα 88 ῥγονΐης ἱμαὶ ἀκ. δὰ ἐπα οπάϊηρ. 
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Ἐιυάη8, Ὀὰὶ Αγοβί.. απια-οἂ ἴον "-οᾶ8. ῬΥ. Ατ. ἔςυᾶηβ 'ἰὰ Ἐῤοᾶ- 

-υἄηδ) ὙΘ ἸΩΔΥ ΘΟὨ]θοίαγο, (Ο0Κ (μ6 ρΐδοθ οὗ ἔ-ρᾶβ ὉΠ6ῸΡ {86 

Ἰπἤιθηοθ οὔ -υαπέταηι -ταηέ-αβ; Ὀυΐ ΡΥ. ΑΓ. ἔ-μᾶβ. ὙΏΙΟ 88 

ΡΓΟΒουυθα ἴῃ Αγαβί. αρια-ο, Ὀδίοπρβ ἴο (86 βυ ῆχ -μ68- -1008-. 

Ορ. Π 8 127 ν. 406, 8ὶ 186 Ρ. 441, ὃ 208. 6. στονό-εις “ΑΙ ηρ,, 

Ἰαιθη δ] ο᾽ ἴῸΣ ἔπ εντ-ς. 

Ἐοιατὶς 1. Βαγιποϊοπιδθ (Καλὴ Ζέβοητ. ΧΧΙΧ 499 ἢ, 5618 1.) 
Ροδβέυϊαἰο8 ἀρ. ἔ-μξηΐ-8; ἴῃ ποῖ 1 οϑηποὶ ἔΟ]ΠΠΟῪ πἷπι, [Ὁ ΠΥ ὈΘ ΓΘΠΙΔΥΪκΘα 
ἴῃ ρΡδβδίηρ ἰμδὲ, ρστδοϊοὰ ρζ. Αὑ. ποι. "-σᾶϑ, (60 οἤθηρο οὗ -ταηΐ- [0 -ταη- 
βέθιηβ (Βκν. ἐζ-σαπί- ἀπά γζεταη- ᾿δἰπρίηρ᾽ Αὐυοϑὶ. αατοαηί- διὰ απια-θαη-, 
Διὰ 80 ἤογι ἢ) 18 ΙΟΓΘ ΘΘΒΙΪΥ οχρ]αἰηθὰ ἔμδη ἰΐ ἰ8 οὐ Βαγίποϊοπιθθ᾽β ἔΠΘΟΥΥ, 
ΡΡ. 540 ζ.: -υὔϑ δὰ δηοίδον ἔογη -ρᾶ, ἰἰ8 βθηίθῃοθ ἀουδὶοθὲ, δηὰ ὑ18 
Τοβοι]οὰ ἐπ οπάϊηρ οὔ βέθπιβ ἴῃ -σαη- (8 391). ΟὟ. [1|ὸ ΤΟΎΘΥΒΘ ΡΥΟΟΘΒΒ ἴῃ 
γοά, νσαγίπιάί-ἃ ἔτοια [86 ποπὶι. υαγίημά (δίθτα ναγίηιά)..) 'σιάίῃ, ἀϊδέβποθ᾽, 

ΒΌΡΕΙΧΘΒ ἴῃ -, ρῥγ. ἀρ. ποπιϊπαίνα ϑπάϊπρ -ἰ8. 51κν. δαγάξ 
᾿δαΐαπιπ᾽, βίθῃ ξαγαά-. Οτ. φυγάς ᾿ἰυρ!εγο᾽, βίθιῃ φυγαδ-, ἀσπίς 

816 14᾽, βέθπι ἀσπιῦ-. [αἱ. Ἰαρὶβ, βίαπι ἰαρίἀ-, ρμαϊ5 βίθτη ραϊπά-. 

ΑἹΙ {πθ86. ΘΧϑ}]68 οπαρα ἴῃ ρῥγ. ἀρ. -8. Βυΐ γγχὸ ἢδγνϑ 4180 

οογίδὶπ ΤΌΓΙΏΒ, ΘΒ ΘΟ ΠΥ πη Ογτηδηῖο, Μ ΙΟ. 866 Πὶ ΠΑ. ΘΒΠΟΠΔΟΪΥ 

ἴο ροϊπὺ 0 4 ργοθίδβῃϊο ποιῃϊηϑῦν βίῃρΌ]αν τϊμουΐ 8. ϑ.0 ἢ) ΓΘ 

αοίι. μιόπα Ο.ῊἩ.Ὁ. ᾽π"ᾶπο, δῃὰ ἀουδί]οβ8 {1}. ν»εδηῶ ἴον Ἡιδηδί 

Ὀοβίάθ αοίῃ. τπόηδρ-85 ΟῊ.Ο. »πμαπδσὰ (11 ὃ 128 μη. 898 ἐ), 

ΟἪ.Ο. νπεΐο ἴου ρὑγ. αϑγῃ. ἔἐπόζδα Ὀθβῖ4θ [,μ8ἰ. πδρῦβ (866 ἴοο. 
οἷ(.), Α.8. λαῖο ἴον φυ. αϑγῃι. ἔχαϊέρ Ὀθβϑίάθ λαϊορᾶ (ἴοο. οἷ(.), 

ΟῊ.Ο. ζαη Ἰοοί’ [ὉΓ ρμγυ. αοσπι. ἤαηρ (πὰ 1 ὃ δ21 ρμ. 882 

ΘΥΤΟΠΘΟΊΒΙΥ ἰγβοοά Ὀ80ὸΚ ἴο ργ. ὅϑγπι. Ἐέαπ()-8) θοϑιάθ ὅ5ΚΓ, 

ἀάη Οτ. ὁδούς. ΟΥΘΙ ΘΧΔΙΡ]68Β 16 ρίγθη ὈΥ ΚΙυρο, Ῥδυ 8 

ατυπάν. 1 890 ἢ Ηρα ποῖ ἃΓ ὑο ΡΟΒΘΙ 1168 θοίθθῃ 

ΜΠΙΟὮ 1 ἀο ποὶ ἴδ6] 40]6 ἰο ἀδθοϊάθ δὖ ργθϑβοπί. ΤὮΉΘΓΘ ΙΠΔΥ͂ 

δᾶτθ θθθὴ ἀουῦ]α ἔοσμηβ ἔτοπη {Π6 ὙΘΥΥ͂ ἢγβί, ὁπ6 ὙΠ 8 δηᾶ 

ὁη6 δι Ππουΐ; (88 ΥἹΟῊῪ ΤΑΥ͂ 6 Βυρροτίοα ὈΥ {6 δοϊδαΐ ἴῃ 

Ἐχαΐξβ ('Ἰὰ οοπϑίἀογαίοη οὗ (18, ΚΙυρθ ορ. οἷ. Ρ. 88 ουϑθῃ 

Ῥοβίῃ αΐθβ 8ῃ 1. ποιῃ. ὅρδαὰ Ὀθϑιἀθ δοὺ. ἔροά-ηι). ΟΥ 8 ΤηΔΥ 

μδύθ αἰβαρρθαγοά σπθη (ῃ9 σογᾶθ ὝΟΙΘ υϑθ0ἃ ἴῃ {Π18 ΟΓ ἰἢδί 

ΘΕΥΓΟΙΙΩΘΗΐ ἴῃ ἰΠ6 80πίθμοθ (οΡ. {86 αἰβαρρθάγαποθ οὗ 8 ἴῃ 8010} 

ΒΟΌΠἀ-ΡΤΟΌΡΒ 88 8έ-, 1 ὃ ὅ89. 8 ρρΡ. 445 ἔ.. ὃ 645 ρ. 490)0 Απά 

ΘΟμρᾶΓ6 Βαυίοϊοτηδθ, δια, Ζὰν 1ᾶρ. ϑ'Ῥυδοβροβομίοῃίθ, 1 68. 



90 Νοπιϊηδεϊνο β᾽ηρυϊαν Μαδβου]ῖπθ δηὰ Ειαϊπίηῆθ. 88 198,199. 

Βοπιῶτκ 2. [ἢ - ἰῃ ΟΑ.6. λινερμε ἰβ ἔμ ἀΐγθοῦ δηὰ γορβυϊαῦ 
γοργοδοηίδεϊνθ οὗὁὨ Ὀυ. ἄϑγηι. "δὲ Ξξ Ιὰρ. “-δὰ (8 341), [89 -ο οὗ νιᾶπο πε 
ταυϑὲ ὮαΥΘ ΔΥΐβθῃ ΟΥ̓ Δ ΘΒΒΙ τα] ἰΐοη οὗὨ ἐΐιθ8θ τόογὰβ ἴο ἔῃ 9 ποιιϊηδεϊνο οπάϊηνσ 
οὗ "-8έθπιθ, Β00}} 88 σονο. 

". δυ Χο ἴῃ -ἦ δπὰ -φ. 8511. μόΐζ (βίθμιν μδ 47.) ᾿ἀ6- 
ἸΒΠἀἸηρ᾽, Αγοβί. μϑὲχ αὶ (βίθιη μ8ὲ)-) ἃ Κἰπά οὗ ἀθπιοη; ἴον 5ΚγΥ. 

8ράξ Βργ᾽ ἀπά {μ6 κ 866 1 8 401 θη. 2 ρ. 297, ὶ 404 
Βοω. 8 ρ. 299. Ὅ6΄. μεῖραξ (βίθιῃ μειρακ-)ὶ ᾿Ὶ] φαλαγξ (βίθπι 

φαλαγγ-) ῬΠδΙαηχ. [μ6ἰ. 8θπθξ (βίθμη 86,60-) δίδᾶχ (βίθπι 

δὲδᾶσ-). ΟΟἾν. αὖνόὸ Ῥτποορϑ᾽ ἴογῦ Ἰαγίαζεϑ, ρθη. αἱγεοῖ,, αἱ 

ὙΌΘΚ, βίομθ᾽ ἴον ἤαΐοῖ-8, σϑῃ. αἰδοοῖ, παϊιὲν ᾿σαίθυ -βῃα θ᾽ ζ6ῃ. 

παϊξγαοῖ, ; Ο14]]. 6805 τα ΜΙὰἶν. δε (θα. ἑασ ἢ) ἱδαϊπιοπ᾿ (1 ὃ 651. 

10 ρρν. δ09 ἢ). 

ὃ 1990. 6. ῬοΙμαρβ 4}}] Βοοί- ΝΟ 8 Πα -8 ἴῃ {Π6 ῥτὸ- 

οὐμηὶο ἰδπσυδρο (οΡ. 8 197). ἘΣΧΘΙΡΙ6Β: 

Ῥν, ἀρ. ἤπᾶμ-8 ὍδΥΒ: δ5Κν. παϑεξ αν. ναῦ-ς. Τα(  ξμ- 8 

Ἄμθανθη, ἀδυ]ρῆ: Β5Κκν. ἀ(γαί-, Θ΄. Ζεύςς, ΟἩ.Ο. Ζ0 ἴον 

Ἠ(ϑομ(2) (Βισοιίθογρ, Ὠ΄ῖ6 σόστα. Οὐμρ. δυΐ -ὅζ-, 18. ἴαῦῃ-8 

ὉΧ, οοὐ΄: 85Ξ1κν. σαύώ- ὃ Αγνοβί. σαιὃ, ΟΥ. βοῦ-ς, ΟΙν. δ (] 8 657. 
10 ρΡΡ. 809 ἢ). 1 Ἰϑανθ ἰδ δῃ ὀρθῇ αὐθβίίϊοῃ Ὑποΐμον Οἵ. Ζής, 

1,αἱ. αὐξα ἀπά Οατ. ον. βῶς, 1,αἱ. δα ΟἩ.Ο. ἄμμο Οὐβαχ. ζδ Ὁ 

ὝΘΙΘ ἔγϑιηθα οἡ (6 τηοα6] οὗὨ [Π6 800. βίηρ. (δ. 221), οΥ ὙΠΘΙΒΘΡ 

ΠΟΥ τοργοϑοηΐ ρῥγοϑύμηϊο βοηΐθποθ ἀουθ]οίθ Ῥα() 18 ἀπ ἔᾳῦδ. 

5006 Π 8 160 ὑ. 481 ἔ,, δηα ϑέγοιθοῦρ ὁρ. οἷξ. 12. [Ι͂ῃ οοχὰ- 

Ροϑίου τὸ μᾶΥθ ὅν. -σω-δ, 88 ϑ,-σώ-ᾧ ᾿παυϊηρ πα οδυί]θ᾽, ἴη- 

Βοοίοα 88 ἃ μ-βίβμι, 6. 5. ποπὶ. Η]. ϑμ-σάσαϑ ἃ. 8ι- οὔ, 

Ἐμῦᾳ-8 ὍὙΟἾ6Θ, Βρθϑοι: 5ΞΚν. ράξ Αυρβί. ἂχ. ὅ, αὖ. ὄψ, 
Τ1αἱ. οῦαβ. ἔγξᾷ-58 (γ΄ γδῇ-) Ὑ]οῦ, Κιπρ᾽: 51. γάξ (ἴΚὸ 8ράξ 
8 198), 1ιαἱ. γᾶς ΟΟν. γῇ (ρθη. γῇ, Ἃ4}}. ποιῇ. 2ιρηηο-γ1α); 

αοίμ. γοὲζ-8 (μοπι. Ρ]. γοἰζ-8) ἱπβίθδα οὗ ἔἘγεὶδβ ([ 8 δ217 ρ. 881) 
ῖ8Β ἀοιὈέ]688 Ὀουτονθα ἔτοη (μ6 Κοὶο. Αγυαϑβί. δαγ' δ ̓μοϊρϑί, 
ρῃ (ρθη. δαγ'χ-ῦ δον 2Ζ-), ΟΟν. ὃγξ (φοη. δγθ9) Ἱωουπίαίπ᾽, 

αοίμ. ὀαγ-8 ᾿ϑίσοῃρἜ 14, ἔοτί, ον (ρθη. δαώνρ-8) ἰπϑίοδα οἵ 
[6 τορυΐαν ἔδαύγ 8, ἴτοτη ν΄ ὀδογῇμ". ὅν. ὦρᾶι Ανοϑί. αραὲ 

1) Α.8. οἵ Ο.166]. κῦν» τυυσδὲ Ὀ0 δἀἀρθά ἰο ἐπὶβ 11θὲ, ἰζ ἴῃ 086  βέδπὰβ 
ἴῸΥ 0. Βυὶ οΡ. ΠῚ ὶ 160 ν". 482. 
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[Ὁ Ργ. ἀγ. Ῥαρᾶιοζ-ὁ ᾿αχπθα Ὀδοκπαγαθ᾽ ([ 8 6417. 7 ρὑγ. 498 ἢ; 
Βαγίβοϊομηβθ, Κυδη Ζίβοῃν. ΧΧΤΙΧ 5601 ΕἾ υπα δ17 ἢ). Αγοϑί. 

ἄ-ὁ (ϑύθπι αρ-) ᾿ψαίοσ᾽, 5Κγν. ϑέζρ (βίθιη 8έμδἢ.-) ῬὙοδυὶπρ᾽. 

6 ΤηΔῪ ἀουδύ]οὁ88 δα ἦηι828 - 8 Ἰδουβθ᾽, ψ Ά]ΟΝ ὈΘοδπηθ ἥηεϑ 
ἴῃ {Ππ6 φγοθίδηϊο βίαρο (δ 86 Βθῃ.): ΟἿ. μῦς 1,6. ηνᾶϑ (Π ὃ 160 

Ρ. 485). 

ΤῊο ΟὙθοκ χϑωών ᾿οατίμ᾽ (ορ. 5[κν. ἀξά-8, Π 8 160 ν. 482) 

ΙΏΔΥ ὃ 8} 86-ἰγιηαίθ οὗ τρυγών ἀπά {π6 ΙἷΚο; χἄν χην 'βοοθθ᾽ 

δὰ μήν Ἱδοηΐ᾿ ΔΓΘ ὑπαουθίθα] Ὁ τϑ-ξογπιαίθθ, ἰδ κίπρ [Π6 Ρ]466 
οὗ ὄχανς ᾿χᾶς διὰ Ιοη. οἷο. μείς [ὋΣ ἥμὴνς τοβρθοῦ 

(Ι ὃ 182 ν. 41δ, 8 160 ρμ. 485); ΒΤ] φώρ ᾿[Βιοῦ᾽ χήρ 
Ῥοαρομορ᾽ οα ἰπ6 ΔΠΔΙΟΡΥ οὗ δωώτωρ δοτήρ οἷο. 

ΕὸΡ {μ6 ρστουπα-ἴοσῃ οὗ Κ5Κν. ράξΥ αν. ον. πῶς πός (Ηοπι. 

τρίςπος) Αἰ. πούς 1,αἱ. ρξ8 ἴοοῖ, 806 8 198 Ρ. 79: ψ6Γ6 {ῃ6Γ6 

0Π06 ῬΔΓΆ116] ἔοσπιβ Ῥρσα ("Ῥξα) δα “ροί-8 ("ροί-8)}Ὁ ου ἷπ πούς 

[88 ποὺ γού θθθῃ βαι βίβοίου ἢ γ Οχρ]δῖπϑά. 

Ῥοοσαΐίο διπσμίανγ Μαδβοιηθ απὰ ΕδημμἼη6.Ὁ) 

8 200. Νὸο βΒβρθοῖδὶ νοοδυθ ἴΌΓΠΒ ἃγ ουπα ἴῃ {π6 [π6ο- 

Οἰσσηδηϊο ἰδηριδροβ οχοορὶ [ὉΓ βΒ' ΠΡΌ ΪΔΓ ΠΟῸΠΒ Π]8801}}}6 ΟΥ 

οι ηἶπθ. ΕὟὙΟΠῚ ἴπ6 Ῥγοθίηϊο ρουοα οασαγᾶβ, (6 ποιμὶ παίϊνυθ 

Ὧδ88 ΒΟΙΥΘΑ [ὉΓ (Π6 νοοϑένγθ ἴῃ (6 Ρ]υ781 δηᾶ ἄυδὶ, ἢ ]]8ὺ ἴῃ 

μ6 πϑυΐοῦ ρΌΠαΘΥ {Π6 ἰΟΥΙ δ6α [ὉΓ πομηηδίνο δπα δοουβα 6 

888 ὈθΘῃ υ864 [Ὁ [ῃ6 ὙΟΟΔΙΙ͂ΥΘ 1 811 {γ66 ΠΌΠΊΡΘΓΒ. 
Οσμαΐπθ βηριϊαν γοοϑίνοβ παίυγα ΠΥ ΘΠΟῸΡῚ μα Π0Ὸ Ο0886- 

Βῖστι δ᾽ 4]}; 866 ὃ 184 Ρ. ὅθ. 1ῃ (86 ῥγοθίδηϊο ἰδηρσυαρθ [6 

ϑοσοηὶ Μ͵ ὑβσονῃ Ὁ80Κ ἴοὸ (86 βγϑί βυ1]80]6 οὗ ὑῃ6 ποτά, 88 

τάξον τλοίποτ᾽ τ ΒΚν. ηνάΐαγ Οὐ. μῆτερ; [818 ΤΟΙ Δ1ΠΒ ἃ ΡΌΠΘΟΓΑΙ 

ΤᾺΪ]Θ 1π ϑαμβιεσιξ, δὰ 'ἴπ πὸ οΟἶοῦ ἰδηρῦαρθ. Βυΐ {Π6 [ὈΥΠῚΒ 

ΗΔ 4 πογὰ δοοθῃὺ οὗ ἰῃϑῖῦ ΟὟ ΟἿΪΥ ὙΠ6Ὲ {ΠΟῪ βίοοά ἢγϑί 

ἷπ ἃ οἶαιθθ. [Ι͂π ΘΔΗΥ͂ ΟΥΒΘΙ ροβί[ου ἰζ 18 Ῥγοθ8Ὁ]6 ἰμδὲ {Π6Ὺ 

ὍΟΙΘ Οὗ 6πο] 116,9 ὙΠΙΟΝ 8 {Π6 τὰὺ]6 ἰῃ ϑαμπβτις; 6. δ. 

1) ΒοηῦοΥ, ὕνον ἀΐο Εϊηξδίθαης ἀθ8 ἱπάοροτπι. γοοδέϊνβ, ΑὉΒδπὰ]. 
ἄον 668. ἀογ ὙΠ|βθ. σὰ αδιί. ΧΎΠΪΙ (1872) Ρ».8 δἰ ΒΟΣΖΘΊΡΟΥΚΖΘΥ, ΖΌΓ 
Ιοὲέ. Θοοϊπαίοη: Εἰηῖρο Ὑοοδεϊνέοσιηθῃη ; ἱπ μἷ8 Βοϊέγᾶμο, ΧΎ, 296 δ 

Βτυξπδηη, ἘΠοοηία. ΠῚ. 
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ἑἀάρι ἱπάγα ὅγμμμὶ Ἥραν ἐπ18, [πᾶτγὰ "᾽ς 8661 8 669 ρῥ. ὅ84, ἀπά 

ὃ 612 γ. ὅ88. 

Ιῃ 411 οὐμοὺ Ὀσᾶῃοῃθ8 οὗ {π6 ἰδηρᾳαρο Ὀυΐ {Π6 Αὐγᾶῃ {ἢ]18 

ΡΓδοῖοθ οὗ δοοθηξηρ [Π6 ἢγϑὲ βυ}}8Ὁ]6 ἀπ ἀουνγθηΐ ΤΠΔΗΥ͂ ΟΠΔΏ ΡΒ. 

ϑοιμοίπηθ68 10 )1ἃ8 ΟΥ̓ΘΓΌΟΓΠΘ ΟΥ̓ ΒρΘοΙα] ΓᾺ]68 ἴῃ Βρ6ο]δ] ἰδηριιδρ68. 

ΤῊυΒ ἴπ ΟὙΘΘΚ πα 1, αἰΐη οοτίαϊῃ ομδηροθ ΨΘΙΘ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ἰῃ 

ΟΥΘΡ ὑπαὶ πογὰβ βῃουἹὰ σομίοσπι ἰο {πὸ {γἸΒυ]] Δὶς ΔῊ ; ΠΘΠ66 

ατ. ᾿“γάμεμνον ἰπϑίοδα οὗ Ἐ“Ζγαμεμνον, Τιαῦ. αἰδηπηθ, απιρἰ  βϑιεηῖθ 

Ἰηβίθδα οὗ ᾿αξιιηθ, ἀπιρίἰβϑιέηιθ (1 8 616 ρΡ. ὅ41, ὃ 681 γ. 548). 

ΟΥ {6 δοοθπὶ [ο]]ονοα ἐμαὶ οὗ οὐμοῦ οᾶ868 ἔγτομπι [ἢ 6 88Π|6 8βίϑιι : 

[8 α΄. δαΐφουν ἰπϑβίοϑα οὗ ἔδαιφρον [Ὁ] 8 δαΐφρων (Ἰπ[6]Π1ρ 6 η0} 

δαΐφρονος οἴο., αὐτοκράτορ ἰπϑίθϑα οὗ ἔαυτόκρατοο [Ὁ]]Ο 8 ἀυτο- 

χράτωρ (Πανϊηρ ὑπ] τ 6 4 ρον) αὐτοκράτορος οἷς., δτογενές 

ἰπϑίοδα οὗ "δτόγενες [Ὁ] ονν8 ὁτογενῆής (Ῥότη οὗ ἃ ροά᾽) διογενέος οἴο. 

ΕἸΒΟΎΠΘΓΘ ΟΥΠΟΓ ἔδοίουβ 1688 δύ (0 ἀρίθοϊ ἸὩΔΥὺ ἤᾶγθ ὕθ6} δ 

ΜΟΓΚ, 88 ἴῃ {86 δοορηζαδίοη οὗ (Π6 1 Ππαπΐδῃ γοσδίνο --- 6. ρ΄. 

οἰϊκὸ (πο ο} 1), πακὶξ (ἰρμ᾽).}) 
Βυΐ οὐδθῃ ἴπ {ῃ6 βπσι δῦ (Π6 ραγοηΐ ἰδηρσααρο του] ΒΘΘΠῚ 

0 δυο ΒΟ;  ! Π]68 864 {Π6 ΠΟΙΏΪΠΑΙ͂ΥΘ ἴὈγπὶ ἃ8 ἃ τη046 οὗ 846- 

ἄγθββ: ΘομΊρΡΑΓΘ, [Ὁ δχϑιηρ]ο, 5ὅΚν. γοά. (ΒΙρ-Υ. 1. 2. 5), νἄψαυ 

ἐμάγαξ οα οδίαίμας, ᾶγα ἀπά πάτα, γα ἰδῖκθ οἂγϑ᾽, τ. Ηομι. 
(Γ 210) Ζεῦ πάτερ .. .᾿Ηέλιός τε..., ὑμεῖς μαάρτυροί ἐστε. Απᾶ 

ἴῃ τηοϑὺ ἰδηρυδροθ ὑπ ἴοσιηβ οὗ ἔπ6 ποιῃι δῦ ϑαγρθα ΠΟΘ 

8ηα τότ {Π6 ρῥΐδοο οὗ (88 γοοαῦνο; βου πηθβ ἐπ6 ῥτοθίμηϊο 

γοοαΐϊνθ ἔοσπη Ὀοἰοηρίηρ ἴ0 80π|6 Οἶα88 οὗὁἨ βϑίθιηβ αἀϊθὰ ουῖΐ 

ΘΟΠΡ] οἴου Ὀοίοσο ἐμ ἀδίθ οὗ (π6 οἱάοθβί οχίϑδηϊ βρθοὶπηθη8 οὗ 

ἃ δίνοη ἰαῆρυαρθ. ΤῊΐ8 ΒΑρΡροπθα ἴῃ [ωδἰΐϊη ἰο ὑπ6 νοσϑίνο οὗ 

ἄ-βἴθιηβ. ΤῊ ρϑῃυΐπθ ὙΟσϑΕΥ 6 ἔὈΥΙΏΒ 8.6 τηοϑὲ δι ΠὉ]]}} Ρτο- 

ΒΟΥυΘα ἰῃ ϑ'δηβιυιί. Ὑοὐ ουϑὴ {8616 ἴῃ οογΐδ! ἢ ἹΠΟΠΟΒΥ ]ΔΌΪΟ Β[6ΠῚΒ 

ἴπ6 νοοδίνθ 8 ΓΘρΡΌΪΑΕΙΥ ΘΧΡΡΟΒΒθα ὈΥ̓ [Π0 ΠΟΙ ΠΘΙΩ͂ΥΘ [ὉΓΠῚ, 

ΔΙΓΒουρἢ δοοοηίθα 88 ἃ νοοδίννθ ψου]α 6; 6. γ’, ἀέψαι-ξ, πτὶ θη 

ἀνγαὺὼξ (ποπι. ἀαἰψᾶι,-8),2) 48. οοπίταβίοα ψπῃ τ. Ζεῦ; ὀπά-ᾧ (ϑάγι}}), 

1) ΒοσξθηθοΥ Κ γ᾽ 5 Θοη͵θοίυΓοΒ ΟἼΤΘΗ ἴῃ [ἢ ΘΒΒΔΥ οἰἐθα ἰπ (πο ζοοίποῖθ 
ΟὨ ἐδμο ἰδϑὲ βῬαζο βθθπὶ ἰ0 126 ΠΙρΉΪΥ υποογίδίῃ. 

4) Εὸν ἐμπὶβ δοοθηϊυδίίοη, 800 Βαγιβοϊομηδο, ϑίυ., σὰς ἰάρ. βϑ'ρσδοὶ., 
Ι 88 ἢ. 
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ναὶ ὅτ. ἰχϑὺ (8). Ῥογῆαρθ ψ͵ὸ ΠΠΔΥ [Ὁ]]Ο ΟΟἸ}1Ζ (Β6Ζ2. 

Βοῖν. Χ 82) ἴῃ τϑοορῃίβιπρ {π6 ἀρ. νοοδύϊνο οἵ σἄϊθ- ἰῃ {86 

γόοο. -9Ὁ, ΟὨΪΥ ἴοππα ἰπ ΘΟ ρΟΒ [00 (8. ρ. ὀδλγι- 4). 

ἘΘΙΔΥΚ. ἴῃ βδηβιτῖ, (Π6 τυ]ο8 τορυϊδίης [Π0 δοοθηΐ οὗ {πὸ γοσδῦνθ 

δ᾽ ΠσΌΪΑΥ Πο]ὰ σοοὰἂ [ὉΓ ρΪ]υγαὶ δὰ ἀυδὶ ποιηϊπαιῖνο ἔοστηβ ὙΠ θη {Π686 ΓΘ 
δοὰ δα υοοδένοβ (6. (86 βίηρ. αἀΐψᾶι-8 7υ8ὲ οἰϊοἃ):; 6. κα. ρέέαγαϑ (Ὠοπι. 
»ίἰάγαε “αἴθ ογ8᾽). ΤΏΘΓΘ 18 0 γϑϑ80η ὙὮΥ (ἢ 18 Βῃου] ἃ ποῖ Ὀ0 γτοζδσγάθὰ 88 
8. οπυΐηο ρῥτγοοίμηΐο ἰτδαϊ θη, δἰ μουρῆ ἰδ 18 ἰγὰθ ἐμαί Ὧ0 800} ργϑοίϊοοθ ϑδῃ 

ὍΘ Ῥτγουθὰ [ὉΓ 8ὴγ Ευγορθθη ἰαηρυδρο: ἱπ Αἰο ὦ παΐτερεςγ) [ὉΥ ΘΧΘΙΏΡΪΘ, 
τοὶ πᾶν ὈΘΘη Θχρθοίθα, βἰποθ ἯῸ ΠΥ ὦ πάτερ. 

8 201. 1. ο-ϑἴοη8Β. ΡΓ. [ἀρ. ἔμίᾳφε. ὅΚγ. υγζκα; Ανοβί, 

οεΐγκα, ΟΟῬεῖβ. ριαγιϊψᾶ Ἰοτηο (1 8 649.1 Ρ. 495). 6. λύκε, 

ἄδελφε Ὀοθ᾽46 ἀδελφό-ς 'Ῥτοίοτ᾽, δαιμόνιε “ΟΠΒαΘΥᾺ] οπο᾽. [μδἰ. 

μωρὲ ρμόγο, Κη ἕἶ6 ἀπ ΚΠ ἔτοτη ἐαἰῖιι-8 (ΟΡ. Ὀ6105); ὕτῦν. ΤΟΙΎΟ, 

ῬΊδουϊο. Ο.ἴτ. ΝῪ ἴον ἐμῖγο, πιαΐσο 'δοπ᾿ ἴοῦ Ὥμαϊμο, οδὶὶ ᾿φοΙὴ- 

γϑάθ᾽ ἀουδί]688 ἴον τοδί [}6 (1 8 661. 8 Ρ. 500). οί. ομἱ, λαίναϊ 

᾿Βογάβιηδη᾽, Ο.Η. Ὁ. εὐοὐ. Τα. οὐἠϊκὰ, δαὶ (δα -5 ποτα} φαϊάῦ 

(φαϊαῇ-8 “οοοΚἢ, ορ. Ὀ6ον ; Ο.Ο.81]. υἱέ 

ΒΘΙΔΥΚ 1. ΑΒ τορϑγὰθ -ἃ ἰπϑβίθβα οὗ -α ἴῃ 7ἷοὁἀἴο, 848 οὐδαδλᾶ ὍΜ]]", 
800 [δητηδη, Νουη- πδοοϊοη ρῥ. 839, ΟἸάἀθηδογρ, Ὠίο Ηγπῖπθη ἀθ8 Εἰχνυθάδ, 
1.898 δ᾿, Ὑδοϊκούπα οὶ, θ68 ομηυηραροβοὶζ ἀθὺ ρυίθοι. Οομρρ. (Βαβοὶ 
1889) ὑῃ. 12 ἢ, ΒΟΣΖΘΗΌΘΥΡΟΡ ἴῃ ἷ8 Βοίϊγᾶρο ΧΥ͂ 298 ζ, 

0 οδῃηποίῖ Ὀ6 ργουθα ὑπαὶ ἴῃ {π6 1 αὐ Ὑοοαῦγθβ (ΤΌΤ ἐ0- 

Βίθ 8 -ὦ 18 οΟῃ γϑοίθα ἴγοη -ἴ6. ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ 6 Πᾶνα ἤθγθ [86 

ὙΘΑΚ.ΡΤΑὰΘ -ἶ-, 88 Μὰ ΟΟΥΔΙΠΪΙΥ πάνθ ἴῃ [{Π. νου. σα δπὰ 

ἴῃ {16 [(8]160 ΠΟΙ γ 68 ἴῃ -ἰ-8 -8. Ορ. ΠῚ ἃ 68 νη. 122, 

ΠῚ 8 194 ν". 14, ἀπά ϑιτγοϊίθογρ, Ῥδὺ]- Βυαυποβ Βοίυ. ΧΙΥ͂ 201. 

ἴπ Τἰ 8 0818} {86 οπαϊηρ -αἱ 18 4180 ἰουπά. ΤῊ8 ΟΟΟυ ΓΒ 

ἴῃ ὨΒΙ68 ΟὗὨ ΠΠΘῃ, 88 ἐξναὶ “Δ. οτ᾽ “όπαὶϊ “ΟΠ ΔηΠ68᾽ (ορ. ΒοΖΖθῃ- 

ὈΟΓΡΟΡ ἰπ Ὠἷ8 Βοϊγᾶρο, ΧΥ͂ 299). δα ἰζ 6 (δύ -ἰ 18 [0 ΒΆ1|6 

ῬΑΓΕΟ]6 88 Ἧο 866 ἴῃ ΡῬΙΟΠΟΙΉΪΙΔ] ΠΟΙ ΠΑΓΥΘΒ ἰῃ -οἱ (8 414) 

Αγοβί. νοῦ. μαρηξ: ποιῃ. ῥισσὶ (8 202) ροϊπίβ ἰο ἐπὶ8 ΘΟΠΟΙΒΊΟΠ. 

Βγάοκποῦ (Ασομ ῖν Γ[Ρ αν. ῬῺἘΠ. ΠῚ 216) οοιραγοθ {π6 θιη- 

Ραββί βίηρ -αἱ ἴῃ ἐα8-αἵ ἰοκδ-αῖ σγαξὰδεαὶ, ἀπα [Π6 |ΚΘ. 
ΕῸὸν Ο.0.31]. μοιχόθ Ὀθβί4θ πβοιῃ. 7μητοῖ γουπρ Ὀ0]]}", οὗο., 8606 

[8 1417 ρΡ. 184. 20-ϑίθπιβ ΠΟΒΘ ποτηϊπδίνο αἰα ποὺ πα ἴῃ -οἰ 
6 
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«21, δά [Π6 δηαίηρ οὗἨ μ"δίθμβ ἱπ ἴΠ6 νοοδίνο (8 208), 88 ἄγα)ε 

(μομι. ἀγα Ῥογα6 γ᾽} τιᾳφὄω (ποτ. τπαδ Ἰπηδπ᾽. 

ΒΘΔΥκ 3. ΤΊιο [0] ΠΣ ΤΩΔΥῪ Ὁο διιρ᾽ χοδίϑα 88 ἃ ΘΟ: οϑὶ 8 Ὁ]0 ΤΟδδΟῊ 
ἴον ἴ)0 Ἰαὐέοῦ οἴδηρο οὗ ἱηβοχίοη, Νοιπηιηδεϊνοα βυοἢ}δ δὲ ζγα)ῖ ΚΟΉΣΕ ὅτ 

ΡῬΔΓΡΔ116] ἐο 80 11}. »0)͵|-8 Σδαΐ-8 διὰ ἰο πο [,αἰ. αἶΐ-8. Οδῃ ἔδοῦθ [8 79 
ὈΘΘΠ ΠοΟΙΛΙ Δ ΤΟ ἴῃ ἥ"-ό -- ἀρ. "-10-8 ἴπ Ο.0.8].. οοτγοβροπάϊηρ ἰο 1 πυδηίδη 
ποπιΐηδίϊνοθ ᾿ἰκὸ ὑζλα-8 (πἰϊπὰ) δυδοζία-8 (Ζυο80ἢ}, δηὰ ἐο αἰέμ- 8 δὰ ἐδπο {|| 
πῃ Τα ΤΏθη ἐδ9 γοσδέϊνθ ἴῃ ὅς“ 6 Μ{]1 πανθ Ὀθ0η ἐσγαπδίοσηθα ἰπ οτον 
ἴο δυοϊὰ οοπίπείου τὶν ἔπ6 ποταϊηδέϊνο τ οἢ μδὰ ἐπ βα9 Θηάϊηρ, πΈ}}0 
ἐπΐθ ποιηϊηδεϊνο αὐϊογπαγὰβ ἰοο κΚ ἐπ ϑηϊηρ οὗἁ ἐμαὶ οἷδδδ οὗ ποῦῃβ ὙΠΟθΘ 
Βοπιηδείνο ϑηἀοὰ ἴῃ -()͵,-8. Οὗ. 8ὶ 194 ν. 74. 

8 202. 2. ἄ-ϑέοπιθ. ΡΥ. ἅν. ᾿εζμᾶ, ορ. Π 8 ὅ9 ρΡρ. 108 ἢ 
ΒΚν. ὦηιδα Ὑροίμοτ᾽ ἀουδί]θβ8 Ὀθ᾽οηρα ἤογο; ἴῸγ {π6 ΑΥ. νοῦ. ἴῃ 

"αἱ (ΒΚΥ. -Ζ Ανοϑί. -) 866 θοῖίονσ. ὅτ. ἤομι. νύμφὰ ὭΥΠΩΡΗΕ ; 
«ἃ 18 ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΙΠΊΟΗΪΥ Καρῦ ἴῃ ΤΠΔ80}1π6 ποτάθ, 88 δέσποτα Ἰηδδίοτ᾽ 
συβῶτα ᾿πϊπομογά. Ο.Ο.8]. γᾳζο. Απά ῥγοῦϑὈ]Υ 6 πιυϑὺ Ρ]806 

ἴῃ (Π18 ο1488 1.10}. γαπκὰ, ἀτιὰ ὙΠ -α ἀγορροᾷ, ηιόξψνη ἔγοπι ΠΟΤῚ. 

“"όὀίψηα ποίου, Μάγίμί ἴτοτη ποηὶ. Μίαγἐμβὰ, ἀπ α ὅπ ἰκθ; 8668 

1 ὃ 664 ρΡ. ὅ22, δπὰ 7. βοῃτηάί, Κυμπη Ζίδβοιν. ΧΧΎΠΪΙ 882. 

ΙΪη Αὐγϑη {Ππ6 ΘΟΙΠΠΊΟΩ Θῃἀΐηρ 8 "-αἱ: 5Κτ. ἀδνξ Αὐγοβί. 

λαφηᾷξ. Τὸ οτἱρίπ οὗἨ ὑΠ|8 δπαϊπρ ἰΒ ὑἀποογίδιη. [ ὑΒῚΠΚ ἴδ τηοϑὲ 

ῬΙΟΌΔΌ]6 {μαὺ 4 ἀοίοἴ!ο Ῥαγίϊο]6 Π88 αἰΐδοῃ θα {861} ἴο ὑ]8 6886, --- 

{πΠ6 βϑηθ ἀοίοίϊο -ὁ ὙΠΟ 18 ἴουπα ἰπ {Π6 ΠΟΠι. βίπρ. 15 -αἱ, 

Αγρβί. διοσὶ δογ'χὰξ ῬΥα88. δίαἱ ηιοηβϑαὶ (θ666. ὃ 190 ρ. 617, 8 414). 

Ορ. 110}. ἐδραὶ δ 201. 

ΒΘΙΔΙΚ 1. ΒοῸΡΡ (ονγρὶ. αν. 15 297) δηυὰ Ζ. ϑοδιιίὰλ (Κὐ πη 
Ζιδοῖν. ΧΧΥ͂ΙΙ 881 {.) ὀοπιραγο 8κν. ἀξοξ πίῖμ τ. πυϑοῖ. Οἶμοτβ δβδῦσιθ 
ἃ το. ἴουτδίοη Οἢ ἐδ ΘΩΔΙΟΩΖῪ οὗὁὨ ἐ-δέθιηβ (β εν. ἀτξ). 

ΑμΟΥΠΟΥ ἴδοι ἸΏΔΥ δᾶγθ δαὰ δοιηοίῃίηρ ἰοὸ ἀο νῖτὰ (Π6 Ῥγϑοῖϊ δ! 
ΘΟΙΡ]οίθ ἀΐϑυδο οὗ «α πῃ [Π6 νοοαϊΐνο οἵ Ασγὰμ ἄ-βέθπιθβ. ἴη Αὐύϑῃ, [ἀν. 

-α δηὰ -6 ὈΟᾺ ὈΘΟΔΠΙΘ “ὦ; ΠΘΠ66 ἐδθ β8π|6 [ὉΤΠ σϑργοδϑηϊοα δοίι “εΐμα ἢ. 
διὰ δοῦμε τὴ. 

ἴῃ Οτθοῖ, 8061} [ὈΓΠΒ8 88 Ἑομϑίᾷ αἰναρέτη, ὙὮΟ ὙΟΓΘ 

ῬΙΟΡΘΥΪΥ ΠΟΙ ΠΔΕΙ͂ΥΘ, ΟΔΠ|6 ἰὼ Ὀ6 ΤΟραΓαἀθα 88 γοοδῦθ ἰῃ ΘΟὨ ΓΑ- 

αἰθυ ποίίοι ἰο ποπηϊπδίϊγοθ ΜΠ 8, Ἑρμείᾶ-ς αἰναρέτη-ς, ἀπ ὝΘΓΘ 

0804. 88 ϑο. 8.66 ὃ 190 γ. 67. 
Μαβο. νοοδῦνοθ ἴῃ -ἃ ΘΓ ΒΟΙΏΘΙ 68 8604 88 ΠΟΙ ΠΑΕΥΘ8, 

6. ζ. ἱπποτὰᾶ ᾿πογτβθ- ασίνοτ᾽, Θυέσταἄ; ορ. ἐπ 1,εἱ. γοοαῦνο ϑζερίίον 

“μρρίίον (8 210), ΒΊΟΝ 4180 Ρᾳ886α ουγτθηξ 88 ἃ ποιῃϊπαῖνθ. 8660 

.- 



88 202.208. ψοοδέϊγο Βίηρυϊαν Μαθου] πο δηὰ Επιϊπίηθ. 8ὅ 

ἰὴ09 Απὐΐποῦ, Μορρη. ὕὉπί. Π 199 ἢ, Ουτί. ϑιυα. ΤΧ 2589 Ε΄, 

α. Μογονῦ ατ. τ. Ρρ. 818 ἢ. 

Βοιατκ 3. ΟΥΒΟΥ ΟΧΡ Δ μδ 018, ὕ0 ΤΥ τπαϊπα ποὶ ΘΟὨΥ ποΐηρ, οΟὗἁὨ ἱππότα 
ΔΙῸ σίνϑῃ Υ ΕἾΘ δηὰ ΒΟΣΣΘΗΌΟΥΟΥ ἴῃ ΒΟΣΣ. Βοῖϊν. ΠῚ 159 διὰ 114, δὰ 
ὈΥ ΦοΒδηββοη ἰῃ Κὺμηδ Ζίβομν, ΧΧΧ 426. 7. βοβπιάξλ (Ρ]ΌΓΑΙΌ. 401 6.) 
δδβοηΐβ (0 ΤΥ ΥἹΘῪ, ρῥγουϊἀοὰ (παῤ ὑπο γ9 γὙῶὲ8 δὖ' ᾿ἰϑαϑὲ οὴ9 βίθιυι ὙΠΊΘἢ 

ΟΥ̓ ΚΙΏΔ}}γ πδὰ -ἃ ἴπ ὈΟΪῈ ὨΟΙη. δηὰ γο0. ῬΓΟΡΟΥΥ στἰξβουὶ (9 δοέΐοῃ οὗ 
ἔοττη- δδβοοϊδέοη; οἰ υ806 ἢἣ6 ἐπὶηἶκα ὑπὸ Οχρ]δηδὶϊο ἱπιροδδῖθ]θ. ΤῊ ΐδ 
1π ΒΡ Π88016 βίθῃι ἮΘ 8668 ἰῃ εὐρύοπα, ΟΥ̓ΙΠΔΙΥ, 848 ἴθ {πίη κϑ, ἃ πϑυΐοΡ 
ΒΌΡΒίδ πεν τηϑδηΐηρ 'ἱπνὶ ἀθ- ογο᾽; εὐρύοπα Ζεύς που]ὰ ἔπθη πιθῶη στ ὰθ- 0 Υ9 
μοδυθη", [6 τπιοδηΐηρ Ὀοίηρ δὐξογσαγὰβ ομβδηροὰ ἐο “γίἀθιβθου Ζουθ. ΤῊ 8 
ἱηρσοπίουβ ΟΧΡ]δπδίοη οὗ οὐρύοπα 18 ῬΤΟΌΔΌΪΙ τίχῦ; Ὀαΐ ἐπο 1,6ἱ. ὕμρίξεν 
ῬΙΟΥ͂ΘΒ ἐμαξ ἰζ ἰβ ὙΤΟΩΡ ἰὼ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ δ ποπϊηδενθ 186 οὗ γοδαῖντοβ 
Ἐκ ἱππότα τοῦδ ἢθτθ Ὀοχοη πὶΐ {μ18 ραγίου αν ποτ, Τηδ ΓΟΥΘΥθΘ 
Βουὰ ταί ον ὍΘ δοβυπιθὰ: ἰξ ἰθ τῆοτο ᾿ἸΚΟΙΥῪ ἐπαὶ ἐπθ ομδηχο οὗ τιθϑϑηΐηςς 

ἷπ εὐρύοπα Ζεύς ἰοὸ 'πίἀθ-800᾽ Ζθοιδ᾽ 88 τηϑὰθ Θαϑίοῦ ὮὉΥ 8 ῥγουίοῦβ 086 οἴ 
τοοδενυοθ 1κ νεφεληγερέτᾶ, μητέτα διὰ 80 ΟΡ Ὀθίογο Ζεύς 68 ἐδβοῦρ 
ἐΠΟΥ ὙΘΥΘ ποτηϊπδίνθ: ἔμ 6 δῶ ὑπίηρ ργοδοσυθὰ (6 οηάϊηρ οὗ εὐρύοπα 
Ὀοΐογο Ζεύς ἔγοπι Ὀοίΐπρ ἰπβοοίθὰ ἱπ ΔΩ ὙΔΥ, ὙΠΛ|16ὺ εὐρύοπα ὈΘίΟΓΘ Ζῆν 
88 ἀουδέ]088 ργθδογυοὰ ὈΥ ἐδ ΒΠΘΙΟΘῪ οὗὨ ἰδ8 1880. Θοουβδεϊνθ ἴῃ -αὶ 88 
αἴἶϑοπ-α. 

Ετοτὰ «Στρεψιάδη-ς ἷἰὰ Αἰ τὸ πᾶν {Π6 νοῦ. ὡΣτρεψέαδες 

ΟΠ ἔδθ ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ γοοδίνοβ οὗ 68-δίθπηϑ || “Σώκρατες (8 209). 

Ον. ἰῃ {86 ρθη. βίηρ. .-ἄδους ᾿᾿πϑίθδα οὗ -ἀδου (δ 229). 

Τ14116. Τιαἰ. ὀφία 18 ἃ ποΙμ!ηϑ Εν ἴοτΏ. ῬΘΓΒΔΡΒ {Π6 ΥΘΆΒΟΠ 
ὙὮΥ (Π6 γοοαίϊνο ἴῃ [ἀρ "πὰ ψὰ8 ἀτορρϑα ἰῃ [αὐ 18 (δὲ ὅ-α 

ὈΘΟΒΠΙΘ -6, Δηα {μ8 -ὥ-δίθιῃηβ δα (Π6 β8π|6 οῃαΐπρ 88 ἴδο8θ 

ἴῃ -ο- ([ 891. 8 ν. 91). Αραΐη, ὕπιῦν. 7 γϑα (ἃ σο4 4988) πκαβί 

Ὅο ἃ ΠΟΙΙΙΠδΕγΘ ἴοσιῃ 1ἢ {Π6 ᾿᾿πδυγυτηθηΐ8} -6ὁ οὗ παι τδη, 6. δ. 

ἵἱπ Ρυγο Ἰρηθ᾽, τοργοβοηίβ ἀρ. ἥκα; 860 8 214. 
ὙΥΒΟΙΒοΡ ὑπὸ [γ18} ἐμαί 18 ἃ ἰσθ γοοδῦννο, ὑϑργθβοη την, 

Ἐδίᾶ, ΟΥ ἃ ποηιϊπαίγο, οαπποὺ δ6 ἀοίογιηϊηθάα, 

αοίμ. σίδα Ο.Η.Ο΄.β. σοδα ἃγῸ ποπι. ΟἹ 800.:; 8600 ἃ 190 ρΡ. 67. 

8 208. 8. ἰ- πὰ μ-ϑίϑιηβ. ΤῊ6 ὁῃαϊπηρ γαγὶθα. ϑοιηθίπηθ8 

1 8 ἔ-οὐ οΥ δὶ δπὰ ἤποφ ΟΥ ἔ-δ,6, Βοιηθίϊ πηθ8 "εἰ δηᾶ ἤει, 

ἃ. οὶ ΟΥὨ "εοὶ: 5κν. ἀυνξ Αγοϑί. αὖξ (Ὀθ8146 αὐδῇ; [π{8. 

πακίδ Ο.Ὁ.3]. ποδί. -: Αγοβί. αὲ (Ὀθβῖ4ἀθ αὖξ); τ. ὄφε; 

αοίμ. ΟΙἪΗ.Ο. αηϑί. 

ΟΟἾν. απ ΤΑΥ͂ τοργοβοηὺ οἰΐμοῦ οὗ ἔπ ἔνχο ρτοῦπα-ἴΟΥΤῺ8 

(806 1 ὃ 6δ7.1 δηὰ 4, νη. 501 (). 
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ν. πο οὐ ἤτοι: 5Κι. βόμδ: Τάτ. ϑπαῖ, Ο.Ο.8]. δνπιι. 

διμ: Ανοβϑί. δᾶφιι: α΄. πῆχυ, Οαοίῃ. 8, ΟΙἩ.Ο. 8, δο. Απὰ 

6 8ῃου]ὰ [Ὁ]]ονν ὙΥ Δ κοσπαροὶ (ΚαμπΒ Ζίβοην. ΧΧΙΥ͂ 801 8.) 

'π τοίοστίηρ Οἵ. ἱππεῦ ἰο Ἐϊππέευ, πα οοΙρατηρ ἰὑ ψι 5ΚΥ. 

ἀξοαψ (ποπι. αδναψύκᾧ ᾿ογαυὶπρ ποτβθ8). Α8 τοραᾶγβ ἱππῆ()ος 
Δα 80 ἰοσίῃ 866 ἃ 26]. 

ΕΣ Αναδϑίϊο μοίθγοοιο (ὈΓΠῚ5. ἴῃ -ῦ, δ8 γαδρμυῦ (βίθπ) 

γαδηῖι- ὙἹρ  ΘΟΌΒΠ6Β8, )ιΒι166)), 866 ΒαΑγΓΠοΪοϊηδο τ. ΕὌσβοι. 1 ὅ6 ἢ. 

ἴῃ αοὐμῖο -αἷρ 18 Θοτηπιοη Ὀθδ146 -“ὦ. Βαυΐ [6 ΜΒ8. 5Π00. 

8. ῬΘΟΌΠΑΡ ΠΙΔΌΪΠΥ ἴο οοηἶαβθ Ὁ πα οἷ ἢ 411 {16 Β᾽ πρΌΪΑΓ 684868, 

ὙἘ10} ῬοΟΪπίθ 0 ἃ ἐγαπβιϊοη ἔσρομι ἅ ἰὸ ὅ (αὐ; μδποθ 1ὑ 18 ποί 

Βαΐθ ἰο [ΠΠῸΓ ἃ σοοαίϊγο [Ὀτ -ὧμ τὸ ἥεοῷ ΟΥ ἤεμ. Οὗ. ἴμ60 

Μογοῦ, οὐ. ὅρτ. Ρ. 514; 1ιϑβκίθη, 16 0)60]. ἰπὶ ὅ1αν.- 10. πᾶ 

αοσγ. 16; Βγαῦπο, οἱ. ατ.5 ρΡ. 44. 

8 204. 4. ἢ- ἐξ-δβίθιηβ (ορ. ἢ. 68 ἐοοϊποίε 1). ΤῊΘ6 ἔογπιϑ 

ἴο δ6 σομβιίἀογοα ἃγ ὅν. δζμαϊϊ Ανοϑί. δαγομεὶ, ΟἿ. φέρουσα, 

οὐ.  δπαϊΐ, Μ ὨΙΟἢ ἀγο ΒΑΡΪΥ οπμουρἢ ἴο ΘΏ80]6 8 ἴο Τοβϑίουθ 

ἴθ φχγοθίβῃϊο ἔοση. ΑΥ. -ἰ ἴγο πὴ ΠΟΙ. -ἶ, 88 1πΠ ἄτ-βίθιῃηβ -α 18 
{π6 τοῦ. ϑῃαϊηρ' ἔγομπῃη ποπ. -ἃ. Ο.0.8]. χορηῖ76 ἴγοπι ΠὟπι. σθηῖ)α 

ἸΚὸ γαζο.: γακα. 

8 206. ὅ. ἴ- ἐξ- Βύθ:η8 ἃπηα ἅ- μρφ-ϑίϑθιηβ. ΤῈ6 γτὸ- 

οἰβπῖο {06 18 ΡΟ ΡΒ τϑργοβθηϊρα ὈΥ ἀντ. ἐγθὺῦ οπ. Θέτι δπά 

Ο.0.81]. δυοῖν; ΟΙἩ.Ὁ. 9 δπὰ ϑ9ισίφαν (ἴον ἐϑμοίγ) Ἰπᾶν 4180 
06 ροῃυϊηθ γΟΘΔΥΘ68. 

γοεά. κάάὲ (πμααΐ-ξ Ὑἰνοῦ) δὰ ἐνάξγι, 1κ δγμαϊί (8 204). 

ἴῃ ΠΠΟΠΟΒΥ ΠΔΌΙΟ βίθιηβ ἴΠ6 ΠΟΙ ΠΘΔΩ͂ΥΘ ᾺΒ ΓΘΡΈΌΪΑΓΪΥ 86 88 

γοοείγο, 6. ᾳ. αδέ-ᾧ, δυάς (8. 200 Ρ. 82). 

8 206. 6. "-βίοπη8β. συ. 10. "οθμοη. 85κτ. ἐυάη. δ. 

κυον, “Ἵπολλον. 

ἴὰ 6 νθβία, ὙΠΒΘΙΘ -ὔι 1ἴΒ ΓΙ 6 π΄ ἰηβέραηα οὗ -", (86 

ΤΘΔΒΟΩ ἰβ ὈΓΟΌΘΔΟΪΝ ἰοὸ Ὀ6 ἰουπᾶ [πη βοῃίθῃοθ-ροβιςοη δηᾶ 

ΥΑΥΥ Πρ ΒΌΓΤΟΘΠἀἰηρ8Β (ορ. Βαγποϊοιηδθ, Β6Ζζ. Βοϊξυ. ΧΥ 40 

δὰ ϑδιίυά. ΖῈ, 14ρ. ϑρυδοιρθβοῃ. 1 72). Ἐχδιρ!οβ: δγήνζαζεηι 

(ῥνι-ζαξαη- ᾿παυῖπρ ἴθγθο πιο 8᾽, ἄξγαονι ἱπβίθδα οὗ ἄῤναῦθηι 
( ὶ 158 Ρ. 141) -Ξ 81κν. ἀἐλαγύαη ᾿θγθ-ρνυίθϑι. 



ἃ 20θ---908. γοοσδίϊνο ϑἰησυϊαν Μαβου] πο ἀπα Εδπιϊπίηθ. 81 
--..-τΤὦὦὖὦἷὦἷἕ5Ξ-;͵αα-ς.-.-Ἴ͵ --..ὄ.--.......... 

Ιη ατοοῖκ γὸ βηά -ον ΟΠ]Υ͂ ἴθ Ὀαγυγίομθ βίθιῃβ; ἃπᾶ δυὐϑῃ 

ἰΐβ [η686 {πΠ6 ΠΟΙΠΜΙΠΔΙ͂ΥΘ ΤΟΥΤῚ ΤΩΔΥ 6 804, 88 1 τηυθὲ ὃ6 ἴῃ 

βίβθηβ ΜΘ ἅγ6 οχγίομθ. ΝΟΣ 40 ΜῈ ΘΥΟΡ τηθοῦ ΜΠ -ἐν, Ὀὰΐ 

ΑΙΎΑΥΒ -ν, ἴπ6 δηαϊπρ οὗ [Π6 ΠΟΙΠΙΠΔΙΙΥΘ. 

ΤΙ 1 πῖαη νοοαῦϊγο ἰ8 86 ποιηϊπαίνθ ἔογπι, 82 ᾿ἀοχ᾽, 
»δηιὰ πογα-ογ᾽; 4180 βσμη ρϑδηιθηδ, ἀθο] πθα 8.8. 1-8ίθ 8. 

ὃ 201. 1. γεβίθιηβ. Ρσ. [ἅρ. πᾶΐον. ὅτ. ηιάξαγ, Αυϑβί. 

πιαίαγί. Οτ. μῆτερ. 1μαὶ. πιᾶϊον, “πρίϊον ὥμρρίζον. Ο.1ν. νια έν. 

Ο.Η.6. »μοίονυ. Ῥυ. 1ἅρ. δδγυαίον, "ἀδσίον. ὅ1κν. ἀἄέαγ, Αγοβί. 

ἀαίαγ᾽. Οτ. φρᾶτορ, δῶτορ. Οοἰῃ. ὀγῦβαν, Ο.Η.. ὀγμοάανγ. 

ὙΥΒοΙμ ον ἴΠ6 ΟἰΘΥΠΊΔΠῖ6 [ὈΓΠῚΒ ΔΙῸ ΤΟΙ γοοδῦνγθ πα ποί 

ποΟΙηΪηδίγθ, 88 [,αἱ. ἀαΐογ, 80ΥῸΥ δπα Ο.Ἷν. δμὺν' Μ6ΓΘ, οδηποῦ 6 

ἀροιϊάθα. Α8 ἴοὸ {π6 Οἀδυιηδηῖὶο ἔογτηβ, ορ. ὃ 192 ἢ. στ Βαπ. 1 

ΡΡ. ΤΙ ἢ 

8 208. 8. ϑδίοπ)8 οηαϊηρ 'π 8} ΘΧρΙΟβῖγο. 

Ἠΐ-βίθιηβ. Ρυ. 1ᾳρ. "δηγδῆοπί. ὅκγ. δύμαπ, αάφαξ ἴοτ 

Ῥαράμέ (1 8 647. { ρΡρ. 498 ἢ, ΠΙ 8 198 ν. 717). ἀν. γέρον. 

Αγοϑῦ. δογόξα ἴγοπῃ {Π 6 ΠΟ]. β1ηρ'. ἴῃ -ῦ; 866 ὃ 198 ρρ. 17 ἢ. 
ατοοκ. Π|Κ γέρον 6 Βᾶνγ “271αν, ἴγυπι ποῖη. “ἄς ἴου 

Ἐκ αντ-ς. Ἡοπι. Πουλυδαμᾶ “ὰΒ ἴοτιηθα ἔγοτμῃ {Π6 ποιῃ. Πουλυ- 

«δάμᾶς (ἴοΥ ἔ-δαμαντ-ς) οὐ {Π6 τηο066] οὗ αἰναρέτη : αἰνχρέτης πᾷ 

[6 [Πκ6. 

αοίι. »»")δημὰ ΟΙἩ.6. μὲ 88 ὑπουρὴ (ΠΥ ὙΟΓῈ Ο-Βέθιηβ, 

ΟΡ. ποι. ἢ 7δηα-85 δι ιπέ 8 198 Ρ. 78. 

δίρθιηβ πι8δ)ά6 ΜΙ (Π6 βυ Πχιο -μθηΐ-. Ιῃ Ατγϑη, {πῃ 

γοοσδῆγο οὗ {π686 βίθηβϑ {1Κ [06 ποχῃϊηαίνο ἢ8Δ8 -68- ἴῃ 0806 

οὗ -μοηέ- : 81κν. γα. ἀγια-ῦα8 Αγοβϑί. αἴπατυῦ (18 [Ὅτ 8 ποί 

δοίι 8} γ ἰουπά, Ὀὰὺ ἰὑ 16 ἴο θ6 ἱπέοστοα οὐ {Π6 βἰγθηρίῃ οἵ ἀγοῦ 

ΞΞ- ἀγμοῦ ἴον "άγιηρ-οῦ, ἴτοτα αδίμιο ἀγμφ-θαηΐ- ᾿ἀΘοο Ὁ], 566 

Ι 8 4588 ν. 885). [Ιὼὺ νὰβ ποὶ ὑπ] ἃ ἰαίθν ρουὶοα ἐμαὶ -υῶρ 

ἄτογο ουΐ -ῦα8 ἴπ 'ϑῃβιευιῖ. Οὐ. 8 198 ρΡ. 78, δπα 4180 Π 8 127 

Ρ. 405, 8 186 ρΡ. 441, Βατγίποϊοιηδο Κυλπ᾿β Ζίβοην. ΧΧῚΧ 519 

δια 581 ἢ. [Ι͂η Οτθοῖκ, ἐεντ-βίθμηβ 84 ΠῸ βρθοῖ8] ἔοστῃ ἴον [ἢ6 

γοσαίγο, Ὀὰΐ [Π6 ποι παίνθ τγ88 0866. 

ΑΒ τοραγάβ ἐπ6 οὐδοῦ Θχρίοβιυθ βίθιῃηβ; ἱπ ϑ'δηβκυι [Ὁ 18 
ἸΤΏΡΟΒΒ10]6 ἴο Β4Υ ὙΒΘΙΒΟΥ (16 ΤΟΓΙῚΒ ἴῃ ΑΙΘΒΙΪΟΗ ἃγΘ γοοδίϊνο 



88 ἈΑοοαβαέϊνο ϑίηρυϊαν Μαδουϊίηο δπὰ Ἐδϑιϊηίθοθ. 8.308--311. 

ΟΥ̓ ποῖ, ἴθ {ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ΘΑΠ8|}}Υ7 γ76}} 6 Τοραγαθα 88 ποι ΘΕ 6. 

ἘΣΧΑΠΊΡ]68 ἀγο: ηπάγμέ (πὶπα-Ρ04) ρώγμ-κγὲ ὙἹΟῺ 'π ἀθοάθ᾽ ὠλχίξα- 
-γναἶ ᾿Ῥοββϑββίῃρ υπ᾿ὶ πίοττυρίοθα ὈΥ ΠΑ πογ. [Ιτϑηΐδη ΔΡΡΑΓΘΕΙΥ͂ 
ΟἾἾΟΥΒ 18 ΠΟ [ὈΓΠῚΒ ὙΠ1Οἢ ΟΔἢ Ρᾶ88 ἴὉΓ ὙΟΟΔΙ͂ΥΘΒ; [Π6 ΠΟΙΩΙ δ Εν 

8 υϑθα ᾿πϑἰθϑ4, 6. 5. ἰῃ Ὑαβηᾶ 88. 8 λαμγυαΐᾶθ (αίοίγ, νγ648]}. 

Τυχπηρ ἴο {πΠ6 ΕΠΓΟΡΟδΠ ἰδηριαροθ, τὸ πα πὸ ἰδηρυᾶρο δὰΐ 

ατθοὶς ὑἐμαξ μ88 οἰθαυῖγ πιαιϊτθα γοοδέγθ ΌΣΠΙΒ, δῃά ουθπη ασθοκ 
88 ΟὨΪΥ͂ 056 ΟΓ ὑνο: ἀψα ἔοῦ Ῥανακ (Τἀνακτε)ὴ ἴγοτη ἄναξ ἹἸογά᾽, 

γύναι ἴοΥ ἔγυναικ Ὀδθ146 860. γυναῖχ-α ποΟΙΔη. Το [Ὁ] ον; 

ΤΩΔΥ͂ ΤΘΑΙΥ Ὀοϊοπρ ἴο ἐπ-δίθιῃηβ : παῖ (παιδ-, παΡιδ- 114 δπηά 

τυραννί (τυραννίδ- ὙΟΥΔΙ(γ)). 

8 2090. 9. β8-5ἰθ 18. 

Ργ. Τάς. ᾿άμι8- θη 68. 8Κν. ἀδγηιαηαβ, Αυϑϑί. ἀπόηιαηδ. Οτ. 

δυσ-μενές, ΣΣώ-κρατες; 1ω680. Θεόγενε ὁ (Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ -ἄ ἴῃ [Π6 

γοο. οὗ ἄσβίθιηβ, ορ. 8 2878. 

Βίοιῃη ᾿ὥμδο8- “ἀαπ π᾿: Κ5Κν. ἀδα8.ὡ. Τῇ αγ. οἱ {κ αἰδοῖ, 

[Ο]ονθα ἐμ6 ἔθπι ΠΙΠ68 ἴῃ -ἐἰ τῳ. 
Οομπηραγαῦτνο : ργ. [ἅρ. "σζ(ῖοϑ.: 81κν. Ὑοᾶ. ἄξτψαβ8. Ῥατί. ροτί. 

δοῖ. ὑγ. ἀρ. Ἐμοίά-μο8: 5Κν. γαᾶ. οὐάραϑ8..) Τιαῖον ϑαῃβκτὶ 88 

{86 το-οσιμαῖοθθ ἄξεναμ, οἰασαη, 866 11 8 185 ρΡ. 429, ἃ 186 ρ. 441. 

[μαὐ. δοῖον 18 ΠΟΙ Δ ΕΙ͂ΥΘ [ἢ [ΌΤΙ]. 

8. 210. 10. Ρ»νΟΙάρ. "ἀ(δίομ Ἰθανοπ᾿: α΄. Ζεῦ, 1,80. ͵ῆ- 

«»᾽ον ἁμρρίίον (υϑοά 8180 85 ποπ.); δυΐ 'ἴπ ϑ'δηβκυιὶ τὸ [πὰ 

ἀγαύ-ᾧ αἰνᾶι-δ, [πΠ6 ποιμϊηδίίνο ἔογπι, αγαᾶμ-ᾧ μαυΐπρ ἰάθη {Π6 

δοοθπὺ οὗ ἃ νοοαῖϊνθ. Οὐ. ὅτ. ἐχϑῦ 88 οοπίγαβίϑα σὴν ὅΚν. ὀλή-ξ 
ὃ 205. Βὸν ὅΚτ. -σῦ ἔτοτη ποπὶ. σαϊζ- ὃ, 866 8 200 γν. 88. 

Αεομβαίίυο δίπσιίαν Μαδοιϊῖπο απὰ Εφημ Ἴη6.3) 

8 211. [Ι͂ῃ (Π6 ραγοῃΐ Ἰαπριαρο ὑμο 0 88 ΟΠΪΥ͂ ὁπ0 ϑβυῆχ 

ἴον (8 ο886, (6 ϑβυῆχ -ι, Θοηϑοπδηΐ ΟΥ βοπϑῃΐ 88 {8 οδδ6 

τσ δ τϑαυϊγο (ΟΡ. 1 8 645. 2 Ρ. 489). 

1) Εὸν δηδᾷ διασδῇ, πο ἀο ποὺ Ὀοΐοης θγο, 800 Βαγέμβοϊοπδο, πη 8 

Ζίδοιν. ΧΧΙΧ 581. 

2) ϊπἀέοτϑβ, Ὠίδββογί. ἀο δοδυβδαιίνο [ιαἰποζαπι, υπὰ, 1841. ΘΟ Δ9- 

ἀΐοϊτο, ΟΣ ᾿Αοουβϑεῖν ἱπὶ Ὑοάδ, 1880. 



88211.212. ΑΔοουβείίγο δίηρυϊας Μαδβου ηθ δπὰ Εταϊηΐη. 89 

Τὸ {Πυϑἰγαΐο: 

- ἴῃ τ. ἀρ. ἔμίσο-ϑ Ἰαρυτα᾿: ὅ5Ξ1κν. οὔζατηι, Οἵ. λύκο.ν 
([ 8 652. 8 Ρ. 498), 1,αἱ. ἰμρι-ηι, ΟΟἿν. δὲν π. 'τίσαπι᾿ ([ ἃ 667. ὅ 

δὴ 8, ΡγΡ. 508 ἔ), Οοἰμ. οἱ ἴοῦ ργ. ὅὕθσμ. ἔμμζία-, Ὀυΐ 

Αἶδο ῥβαη(-α)ὐ -Ξ- 5Κν. ἐά-πι Ὅμ6, ἐπα ὙΠ} ργ. Τρ. -π τοί πο 
([ 8 214 ρν. 182, 8 θὅ9. ὅ Ρ. ὅ18, ὃ 660.1 Ρ. 514, ΠῚ 8 417)}), 
Τὰ. οὗἶκᾳ, Ὀὰΐ α8ὸ ἀϊα]θοῖίο ἐα-π τὸ 5Κι. ἐά-πι δὰ (μ6 {Π1θ 
([ 8 218 ν. 185), Ο.0.8]. οἰκῶ (( 8 219 ν. 187). 

-ὰ ἴῃ τσ. ἅν. "δῥογοηέτηι ᾿ἰουθηΐθιη᾽ : ΟΥ. φέροντ-α ([ ὃ 288 
ΡΡ. 197 1), μα. γεγοπέ-οηι ([ ὃ 288 ρΡ. 199), ΟἾν. οαγὴ η- (1 ὃ 248 

Ρ. 201, 8 6517. ὅ δπὰ 8, ρ». 508 3), οἰ. ἐμηδ-ιε ᾿ἀοηύθμν [ῸΓ 

Ργ. Θόγπι. "πη (( 8 214 ρ. 182, 8 244 ρ. 202, 8 669. ὅ Ρ. 518), 
111. οδδαηΐ-ῖ υϑμδπίθπιν (1 8 249 Ρ. 204), Ο.Ο.81]. κανιοη-ἴ 5). ΑΒ 

ἴο ΑΤ. -αηὶ, 6. δ. ἴῃ 81. δλάγαμέταηι, ΘΓ 6 Βμουϊα οχρθϑοΐ -α, 

δΠα 88 ἰὸ Ογρτ. ἀ()δριαά(ν)τ-αν ΤΉΘΒ8. κέον-αν 88 οοπίγαϑίθα σ]ἢ 
Αἰἰ. ἀνδριάντα κζἔον-α, 8661 ὃ 281 Β6πι. ᾿. 196, 8 646. 2 ρ. 490 85), 
δα {86 Αὐἱποτβ ὅτ. ατ.2 ρΡ. 118 ἢ, ον Ὁπιρτο- ϑϑμπ 6 -οηι 

ἰπβίοθϑδα οὗ (1[μα..) -6η1, Β66 ὃ 218. 
ΒΘ θαυ (θοῦ ρτίθοῃ. Νοτηϊπαϊδοοθηί, 20 1.) ϑοπήθοξατοῦ {παΐ 

ἴμ6 το 8 -ἢ 88 Ὅ6]1 88 -ι, ὙΠΟ Ὦ ΒΘ 8668 πῃ ΚΚΥ. ράγ-ἃ ἸοΥΙ, 

ἔυσίμον, Ὀογοπά, οὐοτ Ξξξ ὅσ. πέρ-ἃ ᾿υἱτα᾽, ἀπά ἴῃ οὐδοῦ δάνϑ!αὶ 

ΜΟΙ. 

ὃ 212. 1. ο-ϑίθιηβ. Ρὺ. ἂρ. "μίφο-"ι. ὅ5.κτ. οὔκα-ηι: 

Αγοϑϑί. υϑμγβθτ, ΟΟΡοσβ. ζᾶγατ-ηι ῬΘΟΡΙΘ, μοϑὺ. Ὅτ. λύχοον. 
Τ1,αἱ. ἱμερμτηι, ἐφμο-α; Ὁτρῦγ. ρορίοηι ῬᾺΡ] τὰ ραρ]ὰ Ῥορυϊυπι, 

1) ἴὰ ἔδμο ἤγβι τοϊυπιο οὗ ἐμπὶ8 ποῦῖκ ἐμ α "αδίὶ ἐδιίηιε 6.Θ δβδυασϑὰ 
88 ἴογπιβ οὗἨ ἰῃ9 Ἰδὲ δίαρο οὗ ὑπὸ ργοθίδβηϊο ρογοὰ ἴῃ Θϑγπιδηΐο. ῬΘΓΒΔΡ8 
ἯΘ Βιουϊὰ τοῖον δῶὼὺ μηζᾳ "χαϑίὶ "ϑωηις, πὶ ἃ πἡδδβαι! ἰθοὰ τόνθ]. ΤῈ 
ΤΘΘΔΟΙ 8 ἐμαὶ Βαηϊο ᾿πθοσίρίϊοηβ ΒΕΟῪ Τ9ᾺῸῸΟΥ̓ΠῚ8 ᾿ἰκο λον μα, 8έαίπα οἴο., Ὀαὶ 
ὙΘΓΘ ὈΓ. αογπι. -α δὰ Ὧ0 Ππ888] [0] οί, ἰὲ 88 ΔΙΓΤΟΘΟΥ ἀτορρθὰ, 8.66 
ΕΙυχο, Ραυ] 8 ατυμπάν. 1 359. 

2) ἴῃ τό}. 1 8 2319 Ρ. 186 δπὰ ὶ 6θ6δ. 2 ᾿. δ2δ 1 ἢαγο ογγϑὰ ἴῃ βέδιϊηρ 
ἐμδὲ -ὁ ἰβ [80 ΤΟΙΖΌΪΑΥ ἔοτιη δϑϑυηθὰ ὉΥ [ἀρ. -τι. [0 Βῃου]ϊὰ ὈὉ0 -. Α8 
Τοζαγὰβ »ιαΐόγε ἸΔΔΈΓΘΙΙ" 800 8ὶ 218 Ρ. 96. 

8) ΑΠΟΙΉΘΡ ΥΘΆΒΟΠ [0 ἀϊδοαγάϊηρ ὉΓ. ΑΥ. ἔ-α- Ξξ "-ἢδ ΙΔ ΠδΥΘ ὈΘΘῺ 
ἃ ἴοον οὗ οοπέιδίοη ψ«ἰ ἐπΠθ ἱπδίσυπιοηίαὶ, ὙΠΟ τουἹὰ δοῖθ ἴο ὃ0 (ἢ9 
ΒΔΙῺΘ ἰῃ ἴογα πὶΐπ (ἢ6 δοουδαέΐξο ἴῃ (Πο80 βϑυϑέθιηβ οἵ ἀθοϊϑῃβίοη ὙΐΘἢ 
μδὰ πὸ δοϊδυί. 



90 ἈΑσοουδδίϊνο βίη χυϊαν Μδβουϊηθ δηὰ Ἐϑιΐηῖπθ. 588212,218, 

Ο8βο. ύτγιπι ᾿πογίαμη᾽ ταυρομ ᾿δυγαπι, Ο.ὕἾγ. ΚὸγῪ η- ἵυἱσυμ 

( 8 84 ν". 84), αὐ π- ᾿αἰϊαπι᾽ (ορ. αὐΐθ ποπι. ὃ 194). Οοἴ. υμῦ, 

ΟΕ. ωοἵῇ! Νοτῖβα Βπη. ϑβέίαΐμα τ--- Θοἰῃ. 5ἐάϊηῃε ᾿ϑίοπθ᾽ :- Οοίβ. 

ῥαητα Ο.Η.Ο. ἀε-π Ὅμα, ἐπα σι (6 βρη οὗ [6 δοο. τγοίαϊποᾶ 

(8 4117). 1}. οἧἶκᾳ (414). ἑα- Ὑπ6, ἐπα, οἷο), ΟἹ .8]. οἱζα. 

10-8ίθ Πη8 1ἴῃ {Π6 ΔοοιΒαῦν 6, 88 ἴῃ ὑπ6 ποῖη. 8π4 ΥὙ06. 581η6. 

(88 194, 201), Βοτηθίϊπηθϑ ΒΏ0 {πΠ6 ψΘαΪκ- στρ ἔοτιῃ -ἤ- ᾿πϑίθδά 

οΥὗἨ -ἴο-. Τιαἱ. Οογηδίί-ηι,. ὍπῃνΥ. ἢ ϑὲηι ᾿ΕἸϑίατη, Οοἰῃ. μαῤγαὶϑ 

118. Ζδαϊ, σαϊαάϊ, Ο.Ο.3]. ἐγνα)ὲ, κοη 7, ἴλ6 Ἰαύξο ἰπϑίοθαά οὗ "κοηὶ 

ΜΠ πὶ Ῥ]αία] 86 οἢ {Π6 ἈΠΑΙΟΡῪ οἵ [Π6 ρα γα πα οἰ ̓ Θ8868. 

ΑΥΔΘ ΒΔ 2 φαϊΐ, 2 γιαγὰ (2 ἰΒ ἃ ῬΙΘΗ͂Χ) 1 ΠΟῪ τοραγὰ 

σι ΟΒ ΠΟΥ͂ 88 ποι ηαίννο [ὈΓΠΒ ὁπ δοοουπί οὗ ἐα85 ἰδπη᾽; 1) 

8006 ἃ 114 γρ. 22 ἢ [Ιῃ [Π6 881|6 ΜΑΥ, [Π6 δϑοοιιβαίίγο οὗ 41] 

Βίθιηβ ἴῃ {18 Ἰδηρίιδρο 18 ἀου ὈΥ]088 ΓΘΔΙΥ ἃ ΠΟΙ ΠΟΘ ἴΌΤΠΙ. 

8 218. 2. ἄ-βίθιηβ. Ρυ. ἄγ. ᾿εζμᾶ-ηι. δ8|κν. ἀέξοά-ηι; 

Αγυϑϑί. μβαρηᾷῆι ΟΟΡοῦβ. μαϊμᾶτηι. Οτ. χωρᾶ-ν. Τιαῖ. ὀφια-ῆϊ 

( 8 655. 4 Ρ. ὅ08); ταῦτ. ἐοέαηι ἰοία Οδβα. ἐουέαηι ᾿οἰνιαίοπι᾽ 
Οβο. νίϑδιῃη νἱία 'νίϑπι. (8]]. ἰοφα-η αμαϊαη, [Γ0}. γαῆκα, 
Ο.Ο.3]. γαᾳζᾳ. 

ΟΟἾν. ἐμαϊέῃ ἢ- 186. ΔΙ ὈΙΡΊΟΙΒ. 
ΒΟΥ Κ 1. ΤῊΪ8 Ῥοϊηΐθ ἰοὸ ἃ ρδ]αίδὶ γ 06] ἴῃ {9 ϑπαϊηρ, δηὰ (9 

6880 ΤΥ ΟΥ̓ΊΏΔΙΙΥ πᾶνθ ϑηἀθὰ ἴῃ δε τ ἴση ΟΥ "εῖσηι. ἴῃ ΔΩΥ Ο8866 ἐδ 
θη. ἱμαΐ δε ἴοοῖκ 118 οπάϊηρ ἔγοπι βίθπιβ ἴῃ -ἰἅ- δὰ -ἴ- -ξξ- (ϑο ϊϊ8ε ἀπὰ 
ἐη86: 8660 ὶ 229). [ 18 ΘοπορίγνθὉ]6, ἔμθη, ἐμαΐ ἐμαΐέδ η- 88 Ὀθ6η. γο- οσθὰ 
ΟΣ ἴδ: 9 ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ ἐπὲδ ἢ-,) ὙἘΘῈ. ῬΘΥΙΔΡΒ οοηΐδὶη8 ἀκ. "-ἶνι, ὙΟΒ6 ὈΥ- ΌΓΤΩ, 
ἴοο, ἐμδὶ "-, τοδίοιιθβ σὶτ 80.118] η- ( 216). Βαϊ ἴποτο 18 ἃ τοσϑ ἸΟῪ 

ΒΥρούμοδίβ, σοι ΤῊ ΌΓΠΘΥΒΘΗ βυρρθδίβ. 1Π ΠΙΒΗΥ͂ βίθηβ, διιοηρδὶ ὙἘ]ΟῈ 

ΔΙΘ [μι|680 ΥΘΥΥ͂ Βέθτ8 ἷπ -ἰἄ- δῃηὰ -- -26-. [Π6 ἀδέϊνο δηὰ δοουβδέϊνο (Ἰοαυΐϊηρ 

δϑίἀϑ {ῃ9 η,- οὗ {89 Ἰαἰΐθ1) οδῆμθ ἴο ὮδΥθ ἐδ β8π|6 ΌΓΙΩῚ ; (ἢἷ8 ΤΩΔΥ ΠΕΥ͂Θ 
οδυδβοὰ ἐμ6 ἀδίνο ἐμαύί ἴο ῬΡ888 0. δὴ δοουβαίϊυθ δ8 Ὑ6]1, ἢ }]8ὲ (ἢ 6 1|κ 
οπάϊπρς οὗ {μαΐΐ6 δπὰ 401}186 ἴη86 (πἸΩΟΝ πταϑ ἀουδέ]θ88 οἱ 67) ζᾶγθ ἃ 
ἔαγίθον δ πηι] ἴὸ [ἢ 9 ῬΓοῦΟθβθβ. 78 ΥἹΟῪΣ 18 βυρροτίοα ὈΥ̓ 800. νικπᾶϊ "- 

Ὀοϑίάο ἀαί. »"»ἄϊ. Τὸ βθϑπβ οογίαϊη ἐπὶ δο δὲ ητ, πῶ η- (Θἀιονδταἢ) ἀο ποὶ 
δίδηὰ ἴοσ "-ἰἄη, Ὀπὲ ἴοοῖκ ἐμοῦ Θηαηρ ἔγομι ἐμ δὲ ππ) ὙΔΙΘΙ ΤΙΔΥ ὍΘ ΟΘΟΙ- 
Ῥαγοὰ στ αν. πότνιαν δπὰ 1118. ἔξνις (Β 216). 

Ιῃὴ Οουδπὶο, Β01ὴ6 ΜΟΙ] ἰτᾶθθ -ἅ- 2 ἴῃ 800 ΔαΥΘΙΓΌΒ 88 

οί. φα-ἰοῖκ ΟΑἩ.Ο. σί- Πρ ἶο ̓ θι τα ]αν, ΠΚο᾽ ; 866 Οβι βοΐ, Κη 8 

1) ἴῃ 80 ἀοΐηρ 1 ρίγθ ὉΡ ἐδὸ υἱϑυ 8οὲ ἔοσί ἴῃ υὸ]. 1 8 202 υ. 169, 
8 651 Ρ. 497, ἀηὰ ὉΥ ΗΠ ΒΟΒπδηη, Αττηθῃ. Ββίαὰ. 1 88. 



88218.214. Αδουβϑδῦνο δ᾽ ηρΊΑΥ ΜΑθουΪ πο δηὰ Ἐπ πἰη6. 91 

Ζίβοιν. ΧΧΠῚ 90 Πἔ. Μόοτρη. ὕπ|.1 211. Βυΐ {μοῦ ἅτ οὐμδὺ 

ΘΧΡΙ ΠΟ π8 οὗ [π0886 ΔαΥΘΡΌΒ ΙΠ0ΓῸ ἸΙἸΚΘΙΥ͂ ἴο Ὀ6 ἰτὰθ; 866 

δὲ 215. 216. 1η αοἴβίο, {Π6 ο886 'ἴπ δοίιϑὶ 86, σίδα, 88 ΤΘΔ]]Ὺ 

8. ΠΟΙ ῖγ 6 ἔοστη '); ἃ8 βΘΠΕΪΠ6 8ΟΟΌΒΑΓΥΘΒ ΠΊΔῪ Ὀ6 ρίγθῃ δὅ ἢ. 

ἼΒ6, ἐπαι᾿, λυ ἢ. “08 ᾽, ἀϊπσ-διη ἢ. ἍΠΥ οπϑ᾽ (ορ. λυοὶϊδομμη 

Ἰαβίηρ δὲ Βουγ. ῬοΥθαρ8 {86 ποιηϊηαύνο σέδα οΆτη6 ἰο Ὀ6 υΒβοᾶ 

88 δοοιιθαίϊγο ι8ΐ ὈθοδΒ6 {Π686 Χὕ2 ἔγ 688608 Δ8θ1η6 4 [Π6 8816 

ἴοστωῃ ἴῃ ῥῦ οἷο.: 848 ἴῃ Εἰυββίδῃ (ῃ6 ἔδιη. πο. ἴῃ -ὰὦ ΜὰΒ8 868 

Ἰπβίθδα οὗὁἩ [Π6 866. ἰπ - (Ο.0.5]. -φ) Ὀδοαῦβθ ποιμϊηδίνο δπᾶ 

ΘΟΟΘΌΒΑΙΟΥΘ 5. ΠΡΊΌΪΔΡ 6ΓΘ 1ἀ6π 168] ἴῃ ΟΠΘΡ οἰαββοβ (γ οἰΐογ, ΖΌΓ 

αοβοῆ. ἀδὺ ποῖῃη. 60]. ἢ Εα88., 45 ἔ)). 

Ο.Η.6. φοῦα Α.83. χίοξα Ῥγθτθαρροβο ἔχοῦδη. Νοπα οὗ {ῃ6 

ΟΧΡΙδηαίϊομβ Ὠἰξπογίο οἴογθα βθθβ ἴ0 τη Βα βίβδοίοτγ. 1 οθῃ- 

)δοἴατο ἰπΠαΐ Ιἀρ.. -ἰδ- 15 Ιάἀ6η ἴῃ {π6 οπαϊηρ οὗ Ο.Ἡ,Ο. σιξη6 

([ἴϑν σμέϊημα) Α.8. χγάθηπθ ἱσοα 4688᾽ ΟΕ. βμηΐθ ᾿βὶπ᾿ (Τ1αΐϑυ 

δϑμεηίθα 8μπίϊα). ΟΥ̓́ {18 -Ζ-- (6 ψϑαὶς ἔστ -ὅ- 18 ἰου πα ἰη 

ΟΟὟ οει. αογ, Τ αἰνϊ-ηι8. Ὕ αἰν!ατθ᾽, ἀπα ρουμαρ5 ἰὰ Ο.Η.α. ἀἶστηι 
ἀαἰ. 0]. ῬτάγαΓθ᾽ οἷο., 8606 ὃ 882. ΤΉΘΒ6 [ὈΓΠη)8, σμέδηηθ ἀπ 80 

0, 011 ὑπθη παγα {Π6 ϑπαϊπρ' ἔἘ-ἐδ-ηι  ΠΙΟἢ 18 οοπίθί π6α ἴῃ 110}. 

ἔδηις Ο.ΟὉ.5]. φοηιζζᾳ, ἀπ ῬΟΒβΒ:0]}Υ ἰπ [,αὐ. Καοίοηι Μιὰν. ἐμδὶ ἢ- 
(δ 216), δπὰ σόδα χίοίε ἅἃγ6 α-ἰουτηαίθϑ οὗ [Π686θ. ΕὟΣ -6 ἰῃ 

σμέϊηηα,͵ ορ. Βταῦπο, ἀμά. αν. ὃ ὅ8 Αππη. 1, ἂπὰ ὃ 209 οι. 8. 

ΤῊΘ ρϑη τίν ΒἰΠΡΌΪΑΓ ΒΒΟΥΒ ἃ 5818} ᾿Ἰηβίαποα οὗ ἔοστῃ δϑβοοί οι, 

8 229; 80 8180 ἐπ6 ποιηϊηδίνο ρ] τα], 8 81. 
ΒοΙδΥκ 2. οοι-αοτπι. -ἄ ππᾶὺ βίαπὰ ἔοτ Ῥσ. αϑσ. υπδοσθηϊοά ὅ 

ΟἿΪΥ 1ἶ 6 γο 6] οδπιθ 0 ὍΘ ἐπ πα] βουπὰ οὗ ἔπ ποτὰ (πγουρῃ (ἢ 6 
δι Οογηδηΐϊο 1088 οὗ ἰΠ6 οοπβοηϑηΐ (60. 8180 ἐμ 18. δῃὰ 8γά. βἰηρ. 
Ο.Η.6. εαϊδία). δ ᾶγὸ ξ, ποῖ ἅ, ἱπ Ο.Η.6. ολένηηπονσαδβ οἷο. ; 866 
ΚΙυρο ἰπ Ῥαὺυ} δ ατυπάτ. 1 868. Αηὰ δομραγο πῇμδὺ 18 βαϊὰ δῦουθ, Ὁ. 10 
ἰοοϊποίθ 1. 

8214. 8. ἐβέθιῃηβ. Ρυ. 1ἅρ. ᾿ομέ-ηι. β8Κν. ἀνί-ηι; Αυϑϑί. 

αδί-ηι, ΟΟΡογβ. δἰ γαξίεηι ᾿ἀ 6} ρ- Ρ] 806, Ὅτ. ὄφιν. μα. ἐμγγίηι; 

1) Βυγρβδιβοῦ (ότι. Νοιιπαὶῆοχ. 21) οοπ᾽θοίογοθ ὑπαὶ Ὁγ. αοὐδ. 
Ἐρεδδε βτϑὶ Ἰοβὺ 18 π6881 οῃὐ ἐπ δηδι ΟΔῪ οὗ ἔυμίζα "αηδίΚ διέ, δὰ [60 
ὈοΟδπ6 σίδα αυϊΐο γΟρΏ]ΑΥΪγ. ΤῊΪΐ8 πιαδὺ ΒΌΓΟΘΙΥ 1811 ἰο (Π6 στουπάᾶ, εἷποθ 
ἨΘ ὮδΥθ ἰοὸ δϑβπηθ παΒΑ]βοὰ Γ9ΓΟΥῚΒ ἱπ Ῥγοθίμηϊο αοἰῃΐο ΓῸΥ ἔπθ080 πογὰβ 

[00: ἐπΠ6ΩΥ π|ῖ2|}} ὃὉ0 οιζζαη "αμείίε "ομηιρε (ΟΥ δυμζαᾳ "αηϑιί ἐδη,). 8.66 
Ρ. 89 Τοοϊποὶο 1. 
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Τπῦτν. αὐέέηιτοηι ἴπ δοίϊομθιη᾽ αὐ θὰ Ὁγθιη (1 8 88 Ρ. 33). ΟΡ. 
αἰ α4- ([ 8 θ51. ὅ ΡΡ». 508 ἢ); 6.4]]. ὕυ8οειισίἑ-α. ΟΟοίῃ. απ ϑῖ, 

Ο.Η.6. απϑὲ οἠμηιῖ; ορ. οί. ἐ-ητα ΟΑἩ. Ὁ. ἐππὶ θυ), Κα βα-η-α 
ἀ6η (8 212). [μπιἈ. πᾶζκέϊ (14). 5ξεἰ-α ππο᾽, Ο.0.8]. ποῤέ. 

Αὐθῃ. (2) δὲγέ 18 ἃ ποι. ἴοστα, 1 (2) σαΐΐ δῃὰ (2) ζαγά 

88 212, 215. 

Ιη 1, αὐΐῃ ἐσϑίθιηβ 8πΠ4 οοῃβοηδηΐ βίθιηβ ἼΟΥΘ ἔπδ0α ᾿ἰπίο ΟΠ 6 

9488 (ΠΠ 8 98 ν. 281, ΠΙ 8ὶ 896); σι οἢ οαὐυβοα ἐπ6 οπάϊηρ -ἔ-ηι 

ἰο ρίνθ ΨΑΥ ἰο -οηὶ - Τρ. ἔ-ηι, οχοθρί ἴῃ ἃ ἴθ Ὁ βυγυῖναὶβ οὗ [116 

ο]4 ἰγρα (Ὀθϑι 468 ἐμγγίεηι [ΠΥ ΔΓΘ 6. ᾧ'. δύ ξέτηι, ἐπι88ὲ-ι, γο8.}-2}}}: 

6. ᾷ. οὔθηῖ, τιθηέθηι [ΓΟΙῸ ἢ 8881} ὐοη ἰο οοηηέτοηι πᾶθ-οηι δηὰ 

80 ἔοτίῃ! ([ ὃ 88 Βοῃ. 1 ν. 88). 

8 216. 4. πιβδίθιηβ. Ρυάρ. "ϑἄμμἊει. Β|κνὶ ϑηήτης, 

Αγϑβί. δάξι-θι, ΟἹΡεσβ. "πασᾶνηι (τοδὰ πιασι-η}) ᾿Ἰηδριοἰαπ᾽. ὅτ. 
πῆχυ-ν, ἠδύ-ν. Τιαῖ. πιαημτι; Ὁτηθν. ἐγέο ἰτέα ᾿τἰδυμ᾿ (1 8 49 

Ρ. 42). ΟΟΙν. δες π- (( 8 657. ὅ Ρ». ὅ08). Ὗοἰδ. δέμμ, Ο.Η.α. 

διέ δ1ο. [ἀἢ. δόμα, Ο.Ο.81]. ὁγηᾶ. 

Αγνϑϑὲ. μαϑᾶμηι ᾿σΟΥΡΒθ᾽ ἱ. 6. μαϑᾶσθηι, ὁΡ. (86 ποῖη. -ὥιμ-δ 
(8 196 νΡ. 716), ῥγοῦδὈ]Υ ἃ τϑ- [ογπιδίθ οοηίδὶπίπρ (86 106. 8ἰηρ. 

ἴῃ -ἄμ, 800 ὃ 2601. ΟΟΡοτβ. ἀαλγάιηα. (Ὀ681490 ἀαλψι)., ὙὨΙΘἢ 

γγ8 ἱπῆπθπορα ΌΥ. αϑϑοοίαίϊοπ τὴ (86 ποι. ἀαλψᾶμ-δ, αἱ Ἰθαϑέ 

ἰο Ὀορίη στ, 88 'πὰ τσοὶ ναῦ-ν Γ0]Ο8 ναῦ-ς, οἴο. (8. 221). 

Αὐθη. (ὦ) ζΖαγὰ 18 ποῖλ., Κὸ (2) σαΐϊ δῃὰ (2) 8ὶγέ; 

88 212, 214. 

το κ. ομι. εὑρέ(ξ)α ᾿Ὁτοδά᾽ ἱπείοδα οὗἩ εὐρύ-ν οη {86 
ΔΆΔΙΟΡΥ οὗ {Π6 800. Ρ]. εὑρέ()-ας. 

ὃ 216. ὅ. ἢ- ἐξ-δίθιῃηβ (ὁρ. Ρ. 68 ἰοοίϊποίθ 1). ΤΈγοθ 

ΘΠ αἴηρδ ἅΓῸ τηθί τι: (1) -ξτηε: ΒΚγ. δγλαίΐξεηι, Αγοβί. δαγοηξονη 

ΟΟΡοΓβ. μλαγαμυαίδηι ἰ. 6. -ἕωι ᾿Ασδομοβία (Ξε Ξ1|κρ. ϑάγαδυαξζοηι); 

α΄. πόλῖ-Ψψ; δηὰ ροῦβδαρβ Μ|ΙᾺ.1ν. ἐπίβ η-. (2) -ὅἄηι -ἰτηι: αν. 

πότνι-αψ, φέρουσαν φεροντε-αν (ορ. Ὀ6 10). (8) -ἐδ-ηι: 110}. ἔδηις 

Ο.Ο.31]. χεηιᾳ, ἂμὰ τὸ τηυδὲ ἀουδέ]ο8β δἀὰά ΟΗ. Ὁ. φερέίηθ 

Α.85. χγάοημε (8 218). --- Τιαί. ζαοίθα διὰ ΜΙΑΙν. ἐηϑὲ .-) 

Βνίσίϊ ἢ- ΤΑΔῚ ὈΘΙοηρ ἰοὸ οἰ (2) οὐ (8); ἐπθπ [γ΄ -ἰ "- Ξξ 

ἘπΔδει τὸ ΟΥ̓. τἰαν, ΟΥ ἰὖ ΙὩΔῪ ΞῈὸ ἔπ (Σ ΞῷὸΈ δδ.. 1,αἱ. 8μᾶσενη 
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ταυϑὲ ΠαΥΘ ὈΘΘΠ ργθοθαθα Ὀγ “ϑυᾶρί-"; Μ88 (18 Ὁ ᾿ϑοᾶνϊ-ηι Ὁ 

Ορ. 8οογμηι ὃ 211. 

Ὗ 6 ΤΙΔῪ ΓΑΙΣΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ {πο ΤΌΓΙΩΏΒ ΟὨΪΥ͂ ΟΔπ6 ἀΟΥῚ 

ἔγομη ὑπ6 ραγθηΐ ἰαπρυδρα, -ξ-ὶ ἀπα -(ἡ)τηι, 86 ἔγθί ψΏΘΓΘ ἃ 

Βοῃδηὺ Ὀοραη {Π6 [Ὁ] ΟΡ ποτα, (Π6 βθοοπα ὈθίοσΘ ἃ Θοπβοπδηξ 

(ορ. 8. Ρ]. ορί. 5: (ὁἐεὐέ Ξξι Ο.]1μαἴ. δἰοπὲ Ὀοϑ 46 ἴ8-2- ἴῃ δῆηιι8 πα 

Φ5:()δ- ἴῃ 8188). ῬΟΒΒΙΌΪΥ {818 -( αι γᾶν τῖβ ἰὸ -() 138 ἴῃ {86 

866. Ρ]. (8 828). Ιη (6 β8:ὴ6 ΨΑΥ͂, δέθιη8β 'ἱῃ -ἢ- -ἶτ Πᾶγ6 

ΒΟΙ Οὐ Π|68 «ἴηι (ΟΥ. κῖ-ν) πα βϑοιῃθηθβ - νη (ΒΘ Κι. ἀλέψαηι) ἰπ 

[Π6 866. βἷπρ., 866 ὃ 217. [Ιη ΟΥΘΘκ -ἰΐην -ἴῆν ὈΘΟΔΙΉΘ -ἰαν -(αν, 

-ν Ὀεοὶπρ δἀάρά οὐ {μ6 δηδίορυ οἵ -ἶν -ἂν Ξξ -ἴ-πηὶ -ἄ-ηι οἷο. 

Απμὰ 88 Νὸ δββιπηθὰ ἴῃ ὃ 191 (ρ. 68), -ἰαὰν -(αν ο411604. ἰπίο 

ΘΧΊΒίθῃοθ ΠΟΙ ΔΕ 68 1 -ἰὰ -(α, ὙἜΠΘΙΘ 86 ἢ ἀγ6 ἔουπα [ἴῃ Ρ]806 

οὔ [8ο86 ἴῃ “"-ἰ. 
ΤῊΘ {π|γτὰ οπαϊπρ -25- 21 ΔΛΟΒ6 Ὀοοδαβα -ἰδ- ἐογοθα 18 ὙΑΥ 

ἴῃ ἴγοπι ΟἴἤοΓ 8868. Αἢ 800. ἰπ -ἰδ-: ΒΡΥΙΔΏΡ ἃρ ὈΥ (86 8146 

οὗ {πΠ6 ρθη. ἱπ -ἰἶζθ πα 80 ὁπ, Ὀθόδιιβο ἐἄ-ϑύθπηβ ῃδα 866. -ἐῶ- 2 

μβαβίἀθ ρθη. -ἰἄ- 5. | 
αοίμ. Τγὐγ)δηα)α (ποι. ῥἐγώσηαδ) 18 ἃ το-οστηαΐθ [Ὁ]οσίηρ 

εἰ) ᾿Εἰπ ΒΗ 1ρ᾽ (ποπι. εἰδ)α) δά σίδα., ορ. ρθη. ῥγϊ7δηα7ῦ8 Ἰκ8 
ϑ)58 σὶδῦθ, Κγ]7δπα)γάϊ ᾿κῈ 816)άἀϊ γίδάϊ. Τῆπδ {π6 τοϊαίίοη οὗ 

ΟΗ.Ο. φωέξηπηθ ἀπὰ ΟὍ(Ε. Τρ σηαά)α ἴΒ βίη αν ἰο {μ6 το]δίϊοῃ 

οὗ ὅτ. ἀλήϑειαν ἴο ἀληϑείᾶν (φθοῃ. ἀληϑείᾶς), δᾶ οὗὨ ΤΑΝ. ὄδηις 

(μοι. θη) ἴο οδξαμοξίᾳ (ποιη. οϑξαμέδ. ΟΡ. Ρ. 68 ἰοοίποίβ 1. 

ἢ 2417. 6. ἴ- ἐξ- δηὰ ὥ- “6 -ϑύθιηβ δπὰ βίθιϑ ἴῃ -ἢἴ, 

«ἷ, -ἅ. Ιπὰ ργυ. Τρ. -ξηι -ἄτηι Ὀθίογθ ἃ βοηϑηΐ, -ἢηι -ρτῆι 

Ὀοίοτθ 8 οοπβοπδηΐ ἴῃ {6 [Ὁ] ονσίηρ Μογά. 

1. «Τ-ὴὲ -ἄτηι. βκν, γοά. ἑαπά-ηι Αὐγοϑί. ἑαπᾶτηι Ῥοαγ᾽ 

(θοβἀθ βΚνυ. ἑαμώσταηι Ανϑβί. ἑαη(ιθδη), Αὐυϑϑί. ὁογ"ζαϊ-ἅτηι 

Ῥαυΐπρ στοαί ἰπϑίρ . ΟΥ. κῖ-ν πόλι-ν, ὀφρῦ-ν νέκῦ-ν. [αἰ οἵτηι 

(( 8 655. 4 ρ. 508), ὕύπιθγ. 811π|ὴ ᾿ἱϑυθη ([ ἃ ὅ7 νΡ. 46); [μΑἱ. 

ΒΟΟΥΜΗΙ, ἴοο, ΙΩΔΥ͂ αυἱΐθ γΟρΌΪΑΕΙΥ βίαπα ἴον ἔβοορ τῆι ορ. ὃ 191 
ν. 16. ΟΙἩ.Ο. Ο.166]. 985 δον. 0.6.8]. ων Ἰονθ᾽ ἴῃ [}6 
Ργαϑο ζωμὸν ἀδ)αϊἑ (ἰυογίζἡ) ο σοτημιϊέ δά] ο γ᾿ πιΔΥ ὈΘΙοης; 

ΒΟΓΘ. 
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ΕΘ ΑΥΝ. [1 βιουϊὰ ΟΠΘΥ {118 ΟΧρΙδηδῦοη οἵ ἐμὸν σι χτοϑαῦον 60η- 

βάθησο, Ὀαΐ (μαὺ {Π 6 τπϑϑου]ΐηθ ποϊηϊηδενοβ Καρνῖῳ δπὰ ρίαριψ (Ββῖθῃι κα πιθη- 

᾿δἔοηθ᾽, ρίαηιει- 'θδταθ᾽) δ΄Θ υβοὰ ἴογ ἐῃ9 δοουβαίίγθ 88 γ0}1,) ΠΟΘΙ {0 Γ6 
Θ8ῃ σοΥβ ΠΥ 06 Π0 αποβίϊοῃ οὗ ΟΥ̓Κ1η8] που γβ ἰπ "-ὅπ. 1η Βυββίδη, δυέκνν 

ἰΒ ἰουῃὰ 48 δῃ δβοουβαίίζνο (γοίίοτ, ΖΓ Θοβοῖ. ἀθν ποπι. 60], ἱπὶ ΒΌ88., 67): 
Ὀυὲ [18 ΙΏΔΥ ὍΘ ΟΧρ]αἰηθὰ [{κὸ δέαγίηα δηὰ βἰταῖ αν ΓῸΤπῚ8 υΒρ0ἃ 48 δοοδυβδδ- 
βαιϊνϑϑ (ἰδία. 45). 

2, -ἰλτηι τίτηι. Β51κν. ἀλέίψτανι ἹΒουρ ὀήἧγήθ-αηι δγο6- 
Ὀτον᾽, ρα, μπααίψεαια Ὑϊνοτ᾽ ἑαπύθ- αηι Αγοϑί. ἑαμπί(μυ-δηι ῬοαΥ᾽ 

(Ὀ6β:46 5Κι. ἑασπάτ-ηι Αυνοϑί. ἑαπῶ-η), ΟΟΡουβ. (φ)εφμυταπι ᾿ἰοπρπθ᾽ 

(866 Βανίοϊοιηδθ, Β6ΖΖ. Βοϊίν. ΧΙΥ 245 ἢ). Ὅτ. ἐχϑύυα (Τ Θοογ.) 

ὀφούα (Ορρίδη) δῃᾶὰ {μ6 {κ6; {π686 δου! ]Υ σϑργοάμοθ {Π6 ΕΥ̓ΡΕ 

οὗ ἰονγιμαίίοη 10 6 ἃγῸ ἀἰβουβδὶπρ, Ὀὰΐ (ΠΟΥ ΠΊΔΥ 6 Ἰαΐρ 

δα-ογτηαΐθβ οὗ ἰχϑύας ὀφρύας, 88 Ηοπι. εὐρέα Ὁ]]ο 8 εὐρέας 

(8 2156). [μα{. 8,-οηι. Ιλ{}. ξὼυ-ὶ 888΄, Ο.Ο.3]. ἀἐγδυ-ζ “Ὀ]οοά' 

(ορΡ. ποῃι. Ο.Ρο]. ἔγν ὃ 1917 γ. 16), βοοζνγυ-" ἱδοογατη (θ 68:48 
βυοξζγυ-6., ἴμ6 ροπιγνα ἔοστῃ, ορ. ηιαΐθγ-6 ὃ 218). 

Α ΒΓ ἀου]6 ἔοττηδίίοη βμου]ὰ ὍΘ δϑϑυχηθα [ἰὼ ἤδΥύθ6 

ΟΥ̓ ΒΊΠΔΙΥ ὈΘΙοηροα ὅο βέθιῃηβ ϑπαϊπρ ἴῃ Ἰοπρ Βοπαπί Ἰ᾿ἰᾳυϊά8β δπᾶ 

Π888]8 (ΠῚ ὃ 160. 4 ρρ. 485 (). 851τ. σέγταηι Ῥγδῖβθ᾽ ἴὸ ἔα} 7- 

(ορ. σίξ ΕἸρ-. Χ 99. 11 ἴπ μαπηδη, Νουῃ-Ἰπβθοίοι ρΡ. 488), 
ρώγ-αηι ᾿ϑιτοηρ ο] ἀ᾽ ἔοῦ Ῥρ[τ-ηι; Ὀὰΐ 76-|)ι Ῥοϊηρ᾽ ἔογῦ ᾿θᾷ-η), 

ΒΙπΠ]Υν ἀδπά-ην ᾿δουγοθ᾽ σῦ-ξάτηι ᾿πἸηπὶπρ οαἰ]ο᾽, ΤῈ 18 ΘΑΒΥ͂ ἴο 
8660 ΜΠΗΥ͂ ἴῃ {πΠ6 ἢγβί βοί οὗ ἰηβίδμῃοθθ ὑῃ6 ἔρτῃ ἰὴ -Ἢ ("47 -Ἴὶ, 

Ἤρ[τηΔ ρᾶγθ ΜΑΥ, δπὰ ἴῃ {π6 οἴβμδὺβ μ6 ἕοστη ἰῃ - (δρητ-ηὶ). 

δ 218. 7. η- δῃὰ γεβύθ 8. 

Ρυ. 1ἅρ. Ἐξιῳωμοητηι. 5Κτ. ἐοάμεαηι; Αὐυϑβί. βράητθηι (Βοπιθ- 

ὍΠη08 (Π6 8ίθιη [8 Κ68 ἃ ψ6ΔΚ [ΌΓτὰ, [Ὁ] ηρ Βοιη6 οὗἁ 18 ΟΥ̓ΒΘΥ 

ΟΆ868, ἃ8 αγόη-οηι Ὀθϑιάθ αγϑδαἄη-6ηι ὙΠ816, τηα πη), Ο.Ῥουβ. αϑηιᾶῃ- 

-αηὐ Ῥοανθη. ΟἿ. κύψν-α (Ἰηβἰθδ οὗ ἔχυον-α, [Ο]]ον Πρ χυν-ος οἴ6.), 

τέχτον-α ᾿οΔτροπίοτ᾽, ποιμέν-α οΓάβιηδη᾽, [,6[. λοηιέητθηι ποηιδη- 
-οτι, οἀδη-οηι; σαγη-θηϊ [0] ον 8 σαν Ή-ἰ8 οἴο. ΟἾτ. οοἷπ π-) ἄγαϊη η-. 

[1τ8. δοὼηπ-ΐ (ἸΚο τ. κύν-α), ἄζκηιθη-; Ο.0.81]. ζαπιοη-ἶ. 

Ῥν, Ιᾶἅρ. “ν»ιαίέν-ηι "ἀδίογ-ηι. ὅν. ηιαϊάγ-αηι αἀἄξαγ-αρι, 

Αγυρβί. τιᾶξαγεονι ααϊᾶγεοηι, ΟΟΡοσβ. ζγα-ηιαίαγεατι τα]οτ; ἴῃ 

Αγυββίϊο (Π6 βίβπηβ ἸΠ8ὺ ἰδκο {Π6 ΘΑ Κ ἴουπιὶ ὁπ {Π6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ 

Οἴου οὗ (Π6 1] οαβθβ, πιᾶῤγἍεσηι αἀἄῤγεοηι, αἰγξηι πιτἢ ὁ ἰπδίοδά οὗ 
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Ρ ἴΟ]]οσηρ ἀξαγ- (Βανί Βοϊοτηδθ, Αὐ. ΕΌσβοη. 11 182 ἢ). Ὅν. 

μητέρ-α (ἤοπι. ϑύγατρ-α [Ὁ]]ονηρ ϑυγατρτῦς οἵο. 68:46 ϑυγα- 

τέρ-αἹ, δώτορ-«. Τιαἴ. πιᾶίγεοηι (Κα Ανυοϑί. ἡ ᾶβγ- θη), ααἰδγοθηι. 

Ο.Ἶν. φτιαμιῖγ ἢ-. ΙΛῖἢ- Τ1πόΐογοὶ, Ο.0.8]. νιαίον-Ἰ, 

Ατθη. (2) αὐ πᾶ (2) πιαῖγ. (2) αμϑέ" ἅτ ἀουθί]688 

ΒΟΙΏΙΠΔΙΥΘ ἰὈΓΠΊΒ; 866 ὃ 212 ρ. 90. 

ΕὸΓ ατσθοκ ΤΊο88. κίον-αν ΟΥργ. ἱκάτῆρτ-αν 866 8.211 ρ. 89. 
Ιῃ ἰπθ86., 88 ἰῃ {6 οὔθ δοῃβοηϑηΐ βίθπμβ, [ἴΠτὰ ὉΓΟ - 

Θαιηηἰίϊο Π88 ποί -} ὃδ8Β8. Μ͵ὸῸ Βῃου]α ὄχρϑοῖ, δαὶ -οὔὶ. ἴΠ6 

δῃἀϊηρ οὗ ϑέθιηβ ἰῃ -ο-: Ο80. τηοαὲἐσαίπτοηι ᾿Ἰααἀιοαϊοποηι,, Ττλθτ. 

αΥγ38-7ογέμγεο ᾿Ἰπογσίογοιη, ἢδιηίηθηλ απ ύαγ-τ-αι ᾿δαοίοτοη. ΤῊΘ 

βία ἀθηΐ βΒῃου]ά οὔβοσνο παΐ {16 ὕψνο ο6]48868 οἵἉ βίθιηβ ἤδυο ἃ {Π|κ6 

ΘΠ ηρ ἴθ {μ86 ρθη. ρΡ]. (88 844 8.) ἀπα ἴῃ {Π6 ρθη. βἰηρ. (8 239), 

8η4ἃ ἰπαῦ {Π6 ΘΑΙΥ 088 οὗ 0 ἴπ ἴΠ6 δῃμαϊηρ' -ο-8 (1 ὃ 65. ὅ 

Ρ. ὅ08) οαυβοὰ ἰπδπὶ οί ἴο οοἸποϊάθ ἰοὸ βοθ οχίθηϊ Οοὐϑῇ 

ἴῃ {π6 ἔοσῃ οὗ {πΠ6 ποπὶ. βῖπρ. ({π|ῦγ. Ῥραΐγο(): Ῥδῦθυ Ξξ 

Καί]α (μ) : Καὶ 6]). 

ΤηῈ ΟΘΥΙΏ8ΠΙΟ ἔογΠῚ8 ἃγὸ οὈὔϑοιυγθ: (ἰοίῃ. σμηιαη, γα) δΉ 

ῬΑ Θπι᾽, ὁγῦβαν, Ο.Ἡ.Ο΄. σφολπο φοηῆιι, τη σίωι ᾿οπραθ᾽ (Ὁ 

[86 ἔογπιαῖνο βυ χ ορ. ϑίγοιίθογρ Ῥαὰ]- Βγαῦποβ Βοῖίν. ΧΙΥ͂ 

218 ἢ), γπμοίον, ὀγμοάαγ, Α.8. χιηιαη, δγσᾶον Ὀ68146 Α.5. ἀμγτα 

(ἀοοτ᾽ (στουπᾶ-ἔοτπι Ῥαδμν-ηι). 
Βοπατκ. ΤΠ Ο.106]. 860. ἤρᾶον ὕρᾶιιν' ἀο068 ποῖ 610 8 ἰο ἃ ἀθοϊβίοῃ. 

ὙΤΠΟΤΘ ΔΓΘ ἴπῖθ0 ροββίὉ]0 οχρ᾽δηδίϊομβ. (1) Ὗ6 βίαγὶ ἔγοπι -ἢ Ξξ 

Ρτ. αϑγῃι. -μη. ΤΏΘη ἴῃ Οοίμϊο, ὙΠΘΓΘ τὸ Ηπὰ ἔοσπιβ ᾿ἰϊκθ ἐμ δ - ἢ, τὸ ταϑὲ 
ἰᾶΥθ Ὀ66η ἀτορρθὰ ἱπ πογὰβ οὗ {πγ86 ΟΥ̓ πιοῦθ 87]}1401068. ΤῊ 8 πιΐσῃξ Ὁ6 
κταπίοα πἰϊπουΐ πιοσο δὰ ἴοσ δὲ αδϑυδηΐο ἰδηρυδρθθ (60. Κδι]ο, Ζαγ 

Ἐπίνν. ἀδν ὁοη8. Ὠ606]. ἱπῃ αϑγηι. ΡΡ. 8 ἴ.,) Βυγριδαθον, Θότηι. Νοπιΐμ] Ποχίοη 
ῬΡ. 21 {.). Βυϊ νμαδὶ οὗ Θοίῃ. εἰδσηάμ Ξξξ αν. δλέφαντ-α --- [2) Βοδίἀ68 [86 
ΟΓἀἴπαγν ἴοτβ "ζίμοητηι "νιάϊενυ-ηι, ἴθθτθ ΠΙΔῚ ΟὯ66 ΠαΥ͂Θ ὈΘ6ΘΠ ΖΟΓΠῚΒ 

νεῖ -ὐ ἡζιιμοητηι, Ἡπᾶοντηι, ἀδοὰ Ὀθίοτο αὶ βοπβῃΐ, ὙΠΟ ἀδυοϊοροὰ 
4υϊτ8 ΓΘΡΌΪΔΥΙΥ ᾿πίο ἔπ 080 ΜΉΪΟἢ πὸ πὰ ἴῃ Οογπιδηίο. ΟΡ. 1 192 γ. 164, 

8 6456. 2 ρῥ. 489, δὰ Κ᾽υρο, ῬΡαυ}}8 Οτυπάγ. 1 8385. --- (3) ΠΥ ἰδ οου]ὰ 6 

Ῥτουϑὰ ἐπα Θο.ι. γυσπα ΟἩ.6. “ηέμρι, σοί. ριδηδρ Ο.Ή.Ο. »ιἄησα, Θοίῃ. 
νεΐέυδα ομ06 Θπάθα ἰῃ -0-:, ἴπ6 αποβέϊοῃ που]ὰ ἀτὶ86 ποῖον [Π 6 Ῥτθἰϑίοσίο 
δτουπ-ΌΓ!8Β ΜΟΥΘ ποὶ "σιρηα "τ ατη θἷο6. (60. δῦονοϑ, ἔπ σπιῦτο-βαπιη. -ο-»). 

ΒῸΣ ΟἹἀά Ομυγοῖ δ] νυοπίο ζαηιθη-ὶ, νϊαίογ-ἶ 866. Ρ. 89 
ἰοοϊποίθ 2. 1 [Ὁ]10Ἷ ϑ μον ἰπ τοραγάϊηρ 88 σϑηϊίνθ ἔΌΓπ8 (ῃ6 
γΡΔἷ8 1Π6.67-6., βυοκγάυ-ο (8 217), 866 βοβοϊγία, Πῖθ Ὠθ6ὶ]. 
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ΡΡ. 41 ἢ. Το 86 οὗἉ ἃ ρον ἔοστη Ὁ ἐΠ6 δοουβαῦνθο ἀθρθῃ 8 
ὌΡΟΠ ἃ ΡΘΟΌΪ] ΓΙ οὗ δ᾽ ανοπὶο βυηίαχ (ΜΙΚ]οβίοη, Ὑογρὶ. στ. 

ΙΥ͂ 498 ἔ; Ὑοίίον, Ζυγ θβο}. ἀν ποχῃ. 1)60]. ᾿τὴ Εἶ 88. ρρ. 18 8). 

8 219. 8. ϑτοιῃβ οπαϊπρ ἱπ ΕἸΧΡ]ΟΒΙΥ 68. 

Ρνε. 1Δ4ρ. Ἐδηγδπμοπί-ηι. β8κν. ὀγμάπέ-αηι, Αὐυοβί. δον" ζαη τη. 
Οτ. φέροντ-α. Τιαὶ. δεγοπί-οηι. Ο.1ν. οαγὶξ η-. Οὐ}. ἐμηξτς Α.8. 

ἰσᾶ ᾿ἀοπίοπι᾽; οἴῃ. εἰδαμά-τ ᾿σατηο] τὸ ατ. ἐλέφαντ-αϑ Τλ(Ἀ. 
οδδαηί-ῖ, Ο.Ο 5]. οοδᾳδίξ Ἰπϑίοδα οἵ “οοσῳξ, ὃ Βαυϊηρ ὁοτη6 ἔτΟ ΠῚ 

μ6 οὔμος οαδ8θ8 ψΏ1Ὸὴ δα -ἴο- (ὁρ. φοδαξίθ ὃ 821, υδχαξίϊ 

8. 191] ρν. 68). 

5 Κτ, φαγυά- τ αηὶ ̓ δΟΥΩΡ] ἴθ 688᾽, Αυϑϑὲ, μαμγϑα-ἀἰ- θην ̓ δα- 
[οὐγ, 64}, ΟΥ. ὁλο-τητ-α. Τιαἱ. πουϊ-ἰἀΐ-οηι. ἍΥΊᾺ (86 βυῆχ 
«ἰἰ- Τιαῖ. ἡευοηἐέ-οι, Ο.1ν. δοιμια η- 116 (μομ. δοοίξε). 

5Κν. ῥαγάά-αηι 'ααϊατηη. ΟΥ. φυγάδ-.α Ῥαρὶ νος, [ αἰ. ἰαρὶά- 
“οι. ΟἿ. ἀγμα π- ὍὭγυϊἀ᾽, Α.3. ληήεις ᾿πἰῦ, ορρ οὗ ἃ Ἰοιβθ οὕ 
8118} 1ηβοοί᾽, Ῥυ. 146. Ῥροά-ηι ἴοοῦ : ΞΚτ. ράά-απὶ Αυϑϑί. ρα ἄ-οηι, 
ΟΟΡοτβ. ραϊϊ-ραά-αηὶ (ἴο οπμθ᾿Β ρἷδοθ); ΟἿ. πόδ-α; 1,6. μοά-ὁηι; 

οί. 2 σέ-ιι. 

5Κν. μνδξζεαηι ᾿οταυϊηρ. ΟὟ. μείρακ-α ἱσὶν], ὄρτυχ-α ὄρτυγ-α 

0.41}, 1,6ἱ. δίδάο-ονι. ΟΟἾν. παίξμγαῖφ η- ᾿πσαίου-βπακο᾽, Ρυ. 1Δρ. 
Ἐμοφ-τῆιν Ὑοὶοθ, Βρθϑ θ᾿ : 531. υάσ-απὶ Αγοβί. νᾶσεοιη, αὐ. ὅπεα, [μδἱ. 

υδο-θηι. ῬΥ. Ἰᾶρ. ἔγδῇτ-η Ὑοροιη᾿: 5Κν. γάγ-αηι, Τιαὶ. γδρ-θηι, ΟἿν. 
γῖρ, η-.- ἸΤιαῖ. μαϊϊο-θην 'στοαῖ ἰοθ ἴογ ἔλαῖο- οὐ Ἐλαϊ,-αοἷο-, 
Ο.1ς66]. ἐξ ἰοθ᾽ ἴον ᾿αϊμ-ε (1. Βοβαι, Ρ]υγα]ῦ. 188; ΚΊαυρο, 

Ῥαυ] 8 ατυπάᾶν. 1 885). 

5κν. ἄρ- αι Αυοϑί. ἄρ-ϑηι ἱνσαῖου. Ὅτ. χλώπτα μοῦ. [μαΐ. 
αἀαρ-θΉ1. 

ΕῸΣ ατοοὶς Ογρτ. ἀ()δριά(ν)ε-αν δἀπὰ βρούκαν ἱ. 6. βράκ-αν 

(Αἰ οἰβέεν, ατ. 14]. Π 281 4), 866 8 211 ρ. 89. 

Εὸν ὕπιθυίδηῃ οαρῖγϑ-ο 'οαρὶ ἀθιη᾿ σμγπασ- 9 ̓ΟΟΓΠΙΘΘΠΙ 866 
8 218 ρν. 98. 

ἀθγηϑηΐο. [ὑ 18 ἀου  ὑ Ὁ] ΠΟῪ τὸ βῃου]ὰ δχρίαϊη Ο(ἢ. 

ἤν )σπαὰ ΟΗ.Ο. Τί Α.8. ἡ» πα, οἴῃ. ντιδηῦρ Ο.Ή.Ο. νιαηδὰ 

“Ἰροπί ", οί. οοίυσα “πὶ 688 (ορ. Θ΄. εἰδότεα, Π δ 186 ῥ. 440). 

ΒΘ ΔΥΚ. ΑΥΘ ἰπο80 ζογιηβ ᾿ἴκ ἐῆοβο οὗἵἨ ο-ϑέίθῃιβ, δηὰ "τὲ ἐδ 

ῬΓ. αθσιι. ϑηάϊηρ "-ασηῬ Οὐ ργζ. ὅϑγω. ἔ-μη -Ώός [ἀἄζ. - Κ00 8 218 
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Βα. Ρ. 956. Ἧἴἶο οδῃ μαράὰϊγ πὰ δυρροτὲ ἴον ζτουπᾶ- ο 8 ἴπ ὅπη τοι (ἸΚο 
ὁ ,»κάξεγεηι, ΒΌΟΥΘ) υδοὰ Ὀοίογθ βοηδηΐβ ΟἿΪΥ, 88 ΚΙ]υρθ δθ6η)8 [0 8880Π|10 
(Ρ60}}8 τυπάγν. 1 8388). [ἢ ἔμποτο πὰ Ὀθθη βυδἢ ζουτηβ, ὅ-ηΐθι πουϊὰ Παγθ 
ὈθοοτηΘ "κη5η1, 6Ρ. ἐΐσμηι 88 879. 2 δηὰ 3886. 

αοίμ. δαώνγφ ᾿δἰτοπρῃοϊά᾽ ὄγμδέ ᾿Ὀγϑαβί᾽ (φθῃ. βίηρ. δαΐγρ-8 
ὀγμδί-8) ἸΩΔΥ ἤᾶῦθ μαᾶὰ ἐπ6 ᾿ἱπῆρχίοῃ οὐὗὨ ἰἐ-βίθιηβ, ορ. (86 ἀδί. 

Ρ]. δαύγφί-ηι δγιιδέϊ-Ἴ,. 

8. 220. 9. 5-8061η8. 

ΡυΙάρ. "ἀπ8- θη 68-η.. Β8.κν. ἀμρηπαηαδοαπι, Ανοϑί. αἀπμδ- 

πιαπαθἤτο. Ὅτ. δυσμενέτα -ἧ. Τιαῖ. αδ- 6.67 θη]. 

5 Κὺ. μῥά8-αηι (μῥά8- απ) Ατϑβί. μόδομ-οηι, αὐ. Ηοπι. ἠῶ ἴογῦ 

᾿ηδ(σ)-α ᾿υτογαάτα᾽ (ρου δρ8 σα ψὰ8 (86 γϑὰ] Ηοιχηθῦὶς ἔσσῃ); 

[μαἴ. λοπδγ-ὁηι (ἴοῦ {86 Ἰοηρίῃ οὗ νοῦ] ἴῃ ἐμ6 ογτηδίνο ϑβυΐῆχ, 

Β66 ΠΙ 8 188 ρΡη. 428 ἢ). 

ΤῊΘ ΠΟΙΠΙΠΔΟΥΘ ἴῃ -ἄϑβ -ὅ8 ΟΟΟΑΒΙΟΠΘα 8. ΓΟ-ἑοστηδίοη οὗἉ [86 

δοοιβαίνο ἴῃ Αὐγϑη, αὝσθοῖκ, δπᾶ 1 δὐϊη. 85. εὐάηι Ανοβί. 
ἰϑαηι ΔΥΘ ἰουταθα ὁ ἐἢ6 τη066] οὗἉ -δἐλμιά-8.: «οἰμά-ηι, Αγοϑί. γαβαρ- 

«δἰ : -δίᾳηι ἀπὰ ἴπ6 Κ. 8566 8 891, δηᾶ Ο]}1Ζ ἰῃ Β622. Βοϊέν. 
Χ 24 ἢ. νὴ (86 σουκβ οἱὐθά ἰπ (μαὶ ρἷαθθ.1 Αἰ. “Σωκράτην 

ἰπβίοδα οὗ “ὡΣωχράτη (0Ρ. ὃ 212), Ογρτ. ἀτελήν ἱπϑίθδα οἵ ἀτελέχα, 

1,680. ϑάμοτέλην, Βοροί. Δεογένειν οἷο. (α. Μίογον, αν. ατ.ξ Ρ. 821; 

Β. Μοϊθίον, Β6Υ. ἀθὺ βᾶοῃβ. (168. ἄθὺ 188. 1889 ρρ. 98 {.) οἱ 
{π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ νεᾶνίᾶἄ-ς : νεᾶνίᾶ-ν οἴο.; ΘΠ ΑΙΟΡΎ [88 ργοάποθρα ἐἢ0 

ΟΡΡοϑιίθ οἴδροί ἰπ Ηθγοά. δεσποτέα Γύγεα, ΜἘ]1Οἢ ἀγο ἰγθαῖθα 88 

1 ἸΔΟῪ ογΘ εσ-ϑίθμῃβ; ὁρ. 8 895. Τ,αἱ. μίξδοηι ξαπιονι (ρἰδδοὶ 

{αφὩιδ} ἴτοτη μι ξδ8 ξαηιξβ οὰὰ ἴΠ6 τηοάο] οὗ αοὲδθ-ι : αοἱξϑ, 

Ῥυ, Ἰάρ. οοτηραγαίϊνο "σλ(ἡ)  ο8-ηι. β8κν. ἀξεψἄδεαηι (ἴου (86 
Π888]1804 ἔογτηδίνο βυῆχ, ορ. Π 8 185 Ρ. 480), ἴῃ ροβί-Υ οαϊΐο 

ϑδηΒΚΥϊς ΒΟΠΊΘ Π]68 -ζψαβϑ-οαηὶ [Ὁ]]Οηρ {86 Ομ ὁᾶ808 (6. 

Π0Π). Ρ]. ὃ 822), Αγοβί. ἄϑψδιοἢ-οηι. ὅτ. ἡδιΐω ἴον Ἐπ ο(σλα. 

[μαἱ. δεῖϊδγ-οηι. 

Ῥν, 1. ραγί. ρουῇ. δοί. "μοέά 608-41... 8κτ. οἰάυάδεοαηι (Ὁ 
ΠΆΒ8]1866. ἐουΙ Δ γα βυΐῆχ 866 ΠΠ ὃ 186 ρΡ. 441), δῃηα βοιῃηθίϊτηθβ 

«ἀδταηι, π ΟΓΘ (Π6 ΘᾺ Κ ἴογα οὗ [6 ἔογτηαίίνγο βυῆχ 88 ουδίοα 

ἔπΠ6 βίτοηρ (ὁΡ. ποῖῃ. 9]. 8 822); Αγυοβί. υἱδυδηοθ- οι. 10}. 
τηὐγμδεὶ Ο.Ο.5]. ν»ἴγδε (ἀοι Ὀ. 1688 ἴον "ηιϊγοἢ-ἴ, Δοοογαηρ ἴοὸ 

Βτυαξη δῆ, ΕἸοϊηθηῖθ. 11]. γι 
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Ι 8 588. 2 ν. 448), [6 σϑαῖκ ἰοττηδίϊνο βυ ῆχ πανηρ ἰάθη (Π6 

ὈΪδοο οὗ {Π6 βίγοπρ, 1Π|6088 [Π 686 [ΌΥΠῚΒ 8.6 ἴ0 Ὀ6 ομαγδοίογιβοα 

88 8Π Οχίοπβίοῃ οὗ -(68- ὈΥ -ἰο- (οΡρ. Π ὃ 186 ρΡρ᾽. 441 (). 

ΕῸΣ Ὅτ. εἰδόττα 866 11 ὃ 186 ρΡ. 440. 

Ρυ, [ἂρ. ἨἩπῶβ-ηι. 8κυ. νιὔΐδεαηι. Τιαῖ. πιᾶγ-οηι. ἘΤΓΠΘΥ, 

ΟΗ.α. Α.8. Ο66]. »ὔϑ (ορΡ. ἀαΐ. Ὁ]. η"ὔϑι) δά Ο.0Ο 81. 

ηγ δῇ ΤΑΔῪ ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ 6 ΤΟρΡΌΪΑΓ ἀοβοοπάδηϊβ οἵ (ἢ6 φῬγοθίμηϊο 

ἔοσπη. ὍδὍὅἔτ. μῦν ἰπϑίοδα οὗ Ῥμῦτα [Ὁ]ΠΠΟν8 σῦτν δπὰ (86 {|κὸ: 866 

Π ξ 160 ρ. 485. 

Ο.Ρεῖβ. 866. μἄῤεαηι ᾿ποβο᾽, [,μ4{. πἄγεσηι, Α.8. ποβϑ-ι 'ποβο᾽, 

8 221. 10. ΜοΟΠΟΒΥ Δ ΌΪο ϑίθιηβ ἴῃ -ἶ- τ-ῖ- -ῆῖ-. 

Ρε. ἅν. Ῥπᾶμφτηι ᾿Βῃὶρ᾽ : β5Κτ. πάσταηι, Ἡομῃ. νῇ-α (Αἰ. 

ναῦν ἰΒ 8. Τα-[ογιηδίθ [Ο]]οσσηρ ναῦ-ς), 1αἱ. πᾶρ-θηι. 

Ιῃ ΤΠΔΗΥ͂ ἰπϑίδηοοβ, [δ βίθι)- πα] ψγὰ8 ἀτορροά δοίοσθ ἐ}ι6 

Ο86- ΘΠ Πρ -ἢ ἴῃ ἔπ ραγοηΐ ἰδηρυαρο [861], Ῥε, 1ᾶρ. ἔᾳδηι, 

βίθπι αοψ- οδα οἵ οαἰ]6᾽: ἥν. σάπι Αγϑβί. σᾳη, οι. ὨοΥ. 

βών, Ὄμιον. θὰ ἱθογθπιν, Οὐϑδαχ. ἀ ΟΑ.Ο. ἀνο οὗμο (Α.8. οἷ 

Ο.1.6] ζᾶ ἴον ἔζμο 866 ρ. 80 ἰοοίποίθ). 1 Ἰοᾶγσα 1 δἃῃ ΟΡΘἢ 
αυοβίϊοῃ ὙΒΘίΠΟΥ Αυϑϑί. σάμηι, 1. 6. ρἄυθηι, δα 1,αἰ. δου )" Δ1Θ Το- 

ἑουτηδίθβ 'ἴπ {π686 Βούϑραὶ ἰδηριδρθδ, ΟΥ ὙΠ ΠΘίΠΟΥ {Π6Γ6 ΟΥΘΙ 88 

ἃ Ῥτγορίῃπϊο ἴοσπὶ ἔσομ-ῆ υδθα Ὀδίογο οοηϑομδηίβ. Αἰ. βοῦν ἰ8 

ΟΟΥΔΙΠΪΥ͂ 8 Τα-ἰογπιαίθ. δηαὰ [Ὁ]]ο 8 βοῦ-ς. ῬΥ, 16. Ἰα(ἐ)άίδηι, 

βίθηιῃ ᾿σ(όμμ- θανθη, ἀαυ] ρα: ὅ5κὶ. ἀψάηι αἰψάηι, ατ. Ζῆν, 

1,αἱ. αἴοηι; 116 Δ]οηρβία6 οἵ (μο86 ψὰ πα “οῦ-οη, δὰ (τ ἢ 

[πΠ6 θα Κ ἴογπι οὗ {ῃ6 βἔθπι βιιδϑυϊ θα ἔοσ {Π6 βίσοῃρ) 5Κτ. αἵῦ- 

«αηι ΟΥ. Δίτα; Οατ. Ζῆν Ὀθοδπιθ {μ6 βίασίηρ ροϊπί ὉΣ ἃ ΠΟῪ 

ΒΟΙΪΘ8 οὗ ἴογπιβ, Ζῆνα Ζηνός Ζηνί, δὶ 88 ἔσί.ν ᾿'ψυθιη Ῥ᾽ Ξξξ 1ἀρ. 

Ἐγΐ-ηι θᾶ 6 τἶβο ἴ0 τίνα τίνος οἵο (ορ. ὃ 814 Βθιῃ. 2; Οβιβο 

ΜοΥρῃ. ἴΠπἰ. ΤΥ 285 ἢ; ΟΟἸΠΖ, Β62Ζ. Βοὶίτ, Χ 49: ἃ 6 

Ὀυΐ πού ὀοηγϊποὶπρ ΘΧρΡΙδπδίίϊοθ ἰ8 οἶσθα Υ Φοθϑμββοι, ἐδία. 

ΧΥῚΙ 158). ΪἾῃ ἃ δβ ΠΏ} ΜΑΥ ἰ που]ὰ βθοπὶ (δαὶ ΟἾτ. δοίη η- 

(ἀαΐ. 106. βἷπρ. ἃ ποπι. 806. ἀὰ. δοὶ") ψὰϑ ουπάρά Ὁροη ἃ 

ἔογ πὶ δοὶθ τα Τιαΐ. δούθηι, αἰάθα (48 ΤΠ ΓΠΘΥΘΘμ ροϊπίβ ουὐδό ἴο 

16) ΟΥ̓ ἰ86 ΔηδορΥ οὗ οοἷ, ἔγοπιθ. ποπι. βίην. εὖ ᾿ἀορ᾽. 
Ῥν. ἀρ. ἥγδιι Ῥτοροτγίγ, {πίη σ᾽ (ὁΡ. 5Κτ. ποι. ρ]. γάψ- 8): 5ΞΚυ. 
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γάηι (αἶδο γάψ-αηι), 1Τ,αἴ. γι. ὅν. δάμη Αυνϑβϑί. σαμὶ ᾿ϑαγί 

Βεϑίἀθ αἵ. γϑόν-α ᾿ἰπϑίοδα οὗ ἔχϑομιι-α. 866 Π δ 160 ρμῃ. 481 ΒΜ 

Νοιπὶπαίίυο απαὰ Αοομδαίξίἧοο δίησμΐαν Νοιμίον.1) 

8 222. ΕἼομ (μ6 θυ] οδὲ βίαρ οὗ [π40- ἀθυτηδηῖο ὙΒΙΟὴ 

ΘΟΠΟΘΙΏΒ 8, [ἢ6 ὈΔΙΟ βΐθιῃ [88 ΒΟΥ αὶ [ὉΓ (ἢ 6 ποιηϊηδίϊνα δπᾶ 

δοουβδιγθ δἰ ΠΡΊΪΑΡ πουΐοῦ. Απ δχοθρύϊζοη τησδί Ὀ6 τηδάρ οἵ 

Βίθιῃηβ ἰῃ -ο-,), ὙΠΟ. 86 [ὉΓ ΐ686. ὁ84868 {Π6 8βίθιη ψι ἢ - δα θα, 

{Π6 Β8Π6 ἴοστη ΜΘ. ἀ068 ἀυ ἰοῦ ὑπ ϑοοιυβαίγθ 8 ΠΡΌΪΔΓ 
ΤΩΔΒΟῸΪΪπ6. Α οοπ͵θοίυγθ ἢδ8 ΙΓ αῪ Ὀθθῃ ΟΥ̓ΡΓγοα 88 (0 ἰῃθ 

οΥἱσὶπ οὗ {818 ὑποίοϊ ἃ ἔμποίϊοῃ οὗ ἔοσπηβ ψ ἢ -ὶ (8 186 ρ. 60). 

ΤῊ ῬΓΟΠΟΙΏΪΠΔ] Θηαπρ -«α (8 4117) βργοδᾶα ἰο ποιηΐμαὶ 86- 

Ἰδοίνοθ, υΐ ΔΡΡΑΓΡΟΗΓΥ ΟΠΪΥ͂ ΒΘ ΤΠ6Ὺ ὙΘΡῸ Ο-Βίοιῃβ (8. 2271). 

ΤῊΪΐβΒ 18 ποί ρῥγοθίμηϊο, δῦ ὈΘΙΟΩρΡΒ ἰο {π6 ρασὶοα οὗ βοραγαίθ 

στονίῃ, ἀπ ρῥδυ ου ]ΥΥ ἰο (π6 Οἰογμδηϊο δηα Βα]ο- 5] αυοπῖο 
ὈΓΆΠΟΙΘ6Β. 

8 2238. 1. δίοηιβ ψιςῃουΐ ΔΗΥ βϑυδῖχ ἀ864 848 ΠΟΙ. 
δηα 800. βἷπρ. προευΐ. 

1. ἐπβίύθιηβ. συ. 1ἅρ. δοφὶ 'δγο᾽. Βν. ἀκδὲ 'δγοϑ᾽ ἐμοὶ 'Ῥατο᾽; 
Αγυοβί. αγλζαλὲ [86 πᾶιηα οὗ 86 σοβίοσῃ ζαγϑῆυαν ΟΥ̓ Άτορίοη οὗ 

[6 ποῦ]α, δαϊγὶ τες 5Κὺ. δλάγέ ταυ]δατη᾽, Οτ. ἔδρε ]Θν συ, Κπονίπρ᾽. 
1,αἱ. ηιαγὸ ἴθθθ, ΤὐΤΔΌΤ. ΒΑ ΚΑΘ ὅβδοσθ, δοβίϊα' (1 8 88 ργ. 88). 

ΟΡ. ρημὴγ Ἠπ) ὝΈΏΘΓΘ, 88 ἱπ ηηα η- (866 2), η- 18 δἀἀ6α οὐ {ἢ 

ΘΠΆΙΟΡΎ οὗἁ {Π6 ΒΆΠ|6 Ο8868 οὗ 868 ἰπ -0- 8δπὰ -"-. ΟἽ. 

"ογΐ ἸΩΔΤΘ, ἃ ὑπίαᾳυδ. ΒΌΓΥΪΥΑΙ ἰῃ Ὗ οϑί- ἀϑσιηδπῖο; Οἷς. Κη 
Ἔγο᾽ ἀουδέ]θθθ ἔου ᾿7γῦμ-ἰ (Βοίθσοοιθ ρθη. γμηΐη8); δά]. Οοίῇ. 

σα-ηιάϊπ ᾿σοτηιησποθ᾽ ἀγάΐϊη Ῥαυγαχη᾽, 
2, μεϑίριηβ. ΡΥ. ἀρ. Ἡμοάλι, ᾿ϑυυθοίμθθθ. β5.γὶ πιάάδω 

ΒΥ ΘΟίη68Β, ΒΟΠΟΥ ϑυᾶάί 'ϑυδγθ᾽ (Ὁ βϑυοῖβ ἰοσηβ δ Υοά. 

ριγή Ὀδθι4θ ριιγ 866 Ὀ6]ο τ), Αυϑβί. τιασᾶμ ἸοηθΥ" μοι τα 

1) ὅ. Βοπιιϊᾶϊ, 16 ῬΙ]ΟτΑΙ ]ἀυθηροη ἀθν ἰὰζ. Νουΐτα, 1889. Ὑ. 
Μογοτ, 9 βοιίοῖκϑα]9 ἀθ8 1δἰ. Νϑυϊγυπιβ πὶ Βοπιδη., 1888. 

2) Ορ. Ανυοβὲ. εοὐμτηι Ὀδδ1ὰθ σοῦ “θοηππι, β ΠῈΠ]ΔΥΙΥ ἰῃ ταθάϊδονδὶ 
ατεθοκ, θαΐ. ποῖν-»ν. γρόωμα-ν Θἷο6. ὈΥ ΘΒδἰ αι] δἰΐοη ἰοὺ -ο-ν. 

τι 



100 Νοιϊηδέῖνο δπὰ Αοοσβαίϊο ϑβἰηροϊαν Νοαίθν. 8 228. 

5Κγ. ρει ταυϊαπι᾽; Αυοϑί, υοΐμθι Ὀθθι46 σός ᾿θοπυπὶ οχ 

[Π6 ΔΠΔΙΟΡΎῪ οὗὨ βίθπιβ 'ἴὴ -ο-. ὅτ. μέϑυ Ἱπίοχίοδίηρ ἀτίηκ, 
ὙΪΠ6 ἡδύ ϑυάνο, [μδἱ, γόοις σομῖε (Ὁ ροοῖ δπὰ (6 || 8660 

θο]ον). ΟΟΙν. ηιἱὰ π- τηθαᾶ, σψίπθ᾽ Ὑἰ η- αἰῆχοα (ορ. τημὴν η- 

Ὁποῦ 1). Οοίμ. γμαέλμιε Ἱποπου ἰἶμ ηυ]θιμ", ΟἩ Ὁ. ἥδε ἥλο 
ΔΕ16᾽ Λίο ἤἶμε λα] ατη᾿ (8686 ἅγθ αἰπιοδῦ [ῃ 6 ΟΠ]Ὺ ϑυγυῖνα]β ἴῃ 
Ο.Η.6.). Τὐ. σγαξὰ ᾿θοδυθ δι} 8αζάμ 'θινϑοί᾽, Ρυυββ. ρϑεῖρε 
αὐ ]6᾽ τ-Ξ αοἰβ. μαΐδε (ορ. 1 ὃ 4617. 2 Ρ. 848); Ο.Ο.31]. »"οα Βοπογ᾽, 

ΠΟΒ6 ἤογη ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ Ὀοίοηρθ ἤθγθ. διμβουρῃ ἰδ ὈΘΟΒΠῚ6 Πη88- 

ΘᾺ} Π6 ἴῃ ργϑ ἰδίου ἐἰτηθ8. (ΟΡ. ποῖη. 806. ϑδγηδ ᾿Βοῃῆ. 

8. π- πὰ τι-ϑίθιηβ. ΡΥ Ιἅρ. Ἐαπδ- πῇ ἃ Ρ]δοίπρ, 
τὸ ϑεῖνα, δ8.κν. ἀμάπια ᾿ϑέσις, δἰαϊαία, ογάϊπαποθ, ἀνθ! ]ηρ- 

ὈΪδοο᾽ Ανοβί. ἀἄρια 'ογθαίϊοπ᾽, ὅΚτ. πάθια Ανοβί. πᾶηια (πᾳηια) 

ΟΟΡοσβ. μπᾶηιᾷ ᾿παιηθ; ὋΣ ρα. -ὦ Ὀρϑίάθ -αὰὶ 866 ὈΘΙΟΥ͂. 

α΄. ϑέμα, ὄνομα (ορ. Π 8 82 ρΡ. 2580). [,μεἰ. πὄηιθη, ἩΠΟΗΘΉ 

Ὁπ|ῦτ. ὨΠΘΙῚ ΠΟΘ ὩΟΙΏΘΠ᾽ ὈΠῚ6Π Ὥπριοπ ([ ὃ 209 
Ρ. 1117). ΟΟΙν. αἵπηὶ π- Ὃδπθ᾽ δγμαΐηι π- ᾿ϑίσθαη, ουγγαηί᾽ 
ἡμιδ π- ᾿υΐξίογ᾽; ΟἋ411. ομμγη16 τα ΟἹἿν. ομἶγηι ἢ- ὍΘΟΥ,. 

6 Ιἰκουῖβο πᾶ {ῃ6 δπαϊηρ "-δη "-ὄῃ, ΔΒ ἴῃ [ἢ6 ΠΟΙ]. βίῃρ. 
Ιη880. δηα ἔρπι. (8 192 ρΡρ. 69 [) δπὰ ἱπ (86 ποπὶ. δπὰ δοο. }]. 

πουΐ, (8 840), ἱπ Οφγιηδηὶο δα β]ανοηϊο. -ὅη: Οαοἴῃ. μαηι ἀπᾷ 

ΟΙ.α. Οϑαχ. παθῖιο δἀπὰ Α.8. παηνα 'παπιθ᾽ (16. ἤᾶγο ὈΘοΟτΘ 

Τ.880}}}16), αοὐῃ. λαΐγίδ Ο.166]. )αγία Ἰθατ. -δη: ΟΙἩ.Ο. 
μέγα Οἰϑαχ. λογία ᾿οατέ Α.8. φάγε ᾿ϑατ; Ο.Ο.5]. ἡπο Ὡδπηθ᾽, 

84 ΡοΙΠαΡ8 Ῥγιββ. 8616) ᾿8064, δβοσίηρ (Ο.Ο.83]. 8ὄμι9). 1 
6 86 ἴο ΔΒΒΠ16 (πᾶ ΔΠΥ οὗ βυοῃΒ!Β Οἰογηδη1] δηπα 1 ΠυδΔηΐδη 

ΤηΔ 800} 1Π68 88 αοἰῃ. βίδηια δι, βυθθίαποο᾽ Π{{Π. δἐοηι “δἰαίαγο᾽ 

(Ι ὶ 117 Ρ. 8175), ἀπά οὔ Πὐϊμυδηΐδη ἰδιηπίη68 β 0} 88 ἀδγηιὰ 

ἉὉρτοοιηθηΐ, δαγραὶπ᾽ (ΒΚν. ἀλάγηιαη- π.) σδϑηιδ ᾿βδοηρ᾽, Ὑ6͵6 οτῖ- 
ΒΊΠΑΙΠΥ πουΐοῦ, τ Βῃου ἃ πᾶν ποὶ ΟΠ] ἢ“ ἔ-δη. Ὀυΐ ὅ-ὅ "-ὦ, 

88 ἴῃ {Π6 πηᾶ86. ἔδιῃ. ΗΟΝ {6 ἐοΥΙΩΔΙΙΟΠΒ ἰη Ἐἔ-ὅ() ἔ-501)  ὨΙΟἢ 

1) ὅδῃ οί, ἑασν ἴἴθαγ, ᾿ἰδογυαπιδ᾽ (Ο0.Η.6. ζχαλαν Ο.166], ἐᾶν) ΟΟτΘ 

ῬΟΡΌΪΑΥΪ, ἴγοα πίασγιε (οΡ. Θν. δάκου, Π| 8 107 Ρ. 822), ἱπ δρὶΐθ οὗὨ ἐπ ἔοστη 
Ζαίμε, τἶἬ ΥΘΥ ἃ Ἰοηρ ΒΥ118 016 ὈΘΙΩΣ ῬΟΡΙΔΡΒ αἰ ΘΥ πεν ἰτοδέοὰ ἴγομι -Ἱ 

ΔΙΙΟΥ 8 βῃογί β8υ}14 016 Ὁ 8.60 Φοβδπββοῃ, Βομδρηο]- ΝΘυδηη 8 1 οΓαιΏΓΌ]. 
1889 60]. 870. 
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ΒΟΥΥΘα 88 ΠΟΠῚ. βἰῃρ'. τη880. ἴθι. οδπ|6 ὁ ἀο ἀαΥ ἤοὸν ἔπ 6 πθαἑοῦ 

ἷ8 4 ἀουδέι] ροϊηί. αὶ ΙΠΔῪ τοῖοσ ἰὸ 4. β'οιχηϊ αι 8 ὑμθουΐθϑ 

(ΡΊ]υγα]Ὸῦ. 82 ΕἾ ἀπά 117 4, τοιμαυκίηρ αὖ 6 βᾶπηθ ἐΐπη6 {δα 

{18 "-δη ἰθ Ἰάἀδηίοα] ἴῃ ἔοσπι π ἢ {86 106. β'πρ. ἴῃ "-ὅ (88 256, 

51; Β᾽ ΠΥ] βΚῪ. ποι. δοο. ἀλπάπια: 106. ἀῥάτπα, ὃ 201 6.); ΠΟΙ 

Βῃοῦ]α 1Ὁ θ6 ογροίξοῃ ἐπαΐ Φοθμαπββοη Ὀ6]ΊοΥ 8 -Ὁ ἴο μᾶῦθ ογί- 
ΘΊΠΔΙΥ θα η 8 ἰοοαίϊνο βυΐῆχ (8 186 ρῥ. 68). --- 

Αποίμον ἐοστηδίϊοῃ ἰβ υϑοα [ὉΓ [Π68 ποιῃ. 800. βἰηρ. πϑαΐ. 
ἴῃ οάϊο βαηβικτιὶ, δα͵]θοῦννοβ οπμάϊηρ πὶ -ὥ; 6. ρ. ριυγά ἴθ μεν 

τάβι. Ὑηλοἢ ροοᾶθ, ΤῊΪ8 Ἰοπρίμοπίηρ οὗ ἐπ6 -ΨὉ 88 ΤΊΘΓΘΙΥ 

ΤΕΥ ΒΙη1041] (Πμδηαπ, Νοὺμ [πῆροϊϊοπ ρ. 406: 4. βομπηιίαι, 

ΡΙΟΓΑΙΌ. 50 ἢ). ὙΔΟΚοσπδροὶ (0.48 Πομηυπρδροβοὺζ 6. ρτίθο. 

ΟομρΡ.; ΡΡ. 12 8) ρσίνϑϑθ γθᾶβοῃ [Ὁ Βο]άϊηρ (18 ᾿θηρ πο πΐηρ ἰο 
Ὀ6 Ρῥγοθίβῃϊο; ἢθπῸ6 ΜΘ τηυϑὲ ΤΟραγα ὑπὸ Τωαίϊη ὈΥ- ΌΓΠΙΒ ἴῃ -ἢ, 

»Ῥθοϊ Ὁογ σοητά ΟΟΥ̓Ὧ, 8ἃ8 Ὀδίπρ οὗ ἐῃ6 βᾶπθ Κιπα, ΤῊ ]Ἰαἰοῦ 

ΓΟΥΤΏΒ ΠΔΥ, ΠΟΎΘΥΘΙ, Ὀ6 04]1604 ρἴυγαὶ!, 88 4“. ϑοιμηϊας ἄοθβ ο8]} 

ἴμοπὶ (Ρ] γα] Ὁ. ΡΡ. 49 ἢ, ὅ8; ορ. ὃ 889 Ὀ6]ον). Βαΐ ὁπ6 ὙΟΥῪ 

ἀου θυ} αυθϑίοη ΓΟπιαΐπβ. [Ιἐ 18 αυϊθ οοποϑῖγαῦ]α ὑπαὶ ἰδ 

ὨΘΌΪΟΡ Ὀ]ΌΓΑΙ ἰπ -ὦ »ΙΟῪ σΐ οὗ ἃ ΟΟ]]Θοὕγ 6 Β᾽ΠΡΌΪΑΓ ΓΘ ΠΪΠ 6 

(Π ὃ 109 γ᾽. 882 5). ὙΥαβθ {πϑγθ γϑϑ]γ, 88 ϑομτϊαὶ Ὀ6] 1 Θν68, 

8 ΟΥ̓ ΙΔ] ΠΘΌΪΟΥ Ρ]0ΓᾺ] ἰπ -ὦ 8ἃ8 Ὑ6]11, ὙΠ1οἢ ΔΓΌΘ6 ἱπ [6 

ΒΆΠΠ6 ὙΔΥ ἴγοτη ΒΙΠΡΌΪΑΡ δι ηἷπθ [ΌΥΠῚ8. ἴῃ -ὦῦ Βυΐ πὸ β00ἢ 

ΟΥΤῚΒ 88 686 Β᾽ΠΡΊΪΑΡ ἔθ, ἾΠη68 ἴῃ -ὦ 8661 ἴο ΠᾶγΥθ οχἰβϑίϑα δὲ 

811} ἴπ (86 ρῥγοθίμηϊο ἰδηριαρο; 8παὰ (μ6 86 γ168 οὗ πϑυΐοῦ Ὁ] Γ4]}8 

ἴπ -ἰὮ ΤῊὩΔῪ 6 πού] ηρ᾽ ΙΠΟΓΘ ὑμᾶῃ ἃ Γο-οὐτηδίϊοη ὁ ἐδ 6 ΘΠΔΙΟΡῪ 

οὗ πο80 'ἰπ -ζ. Απά 1 ἐπ6 ναγίαϊϊοπ Ὀϑύνγθθη -ἰὸ δπά -ὦ --- 

ὙΙΟΙ, 88 ἯΔ ΒΑ, 8 ἃ 468 ο0η οὗἁὨ ΥΤγίῃπὶ --- ττὰ8 0 ὈΘ ἔουπά 

ἴπ {π6 Ῥγοθίμπϊο βίαρθ, 7͵ὸ πᾶν [86 γϑϑ] ἐμαὶ ἔῃ γ6 ὙΘΓ6 

ΠΘΌΟΙ [ΟΤΊῚΒ ἴῃ -ὦ ὙΠ10ἢ ὝΟΓΟ δὲ 9Π606 Β'ῃριϊαν δηα ρ]0γ8]. 

ΑἸοπρ σὰ ἀδάνα τὸ πὰ βυοἢ}! ἔοστηθ δβ ἀλάηιαἃ ἴῃ {6 
γοάδβ (δητηδη. ρΡ. 581). Τΐβ Ἰοπρίμοπίηρ, Κὸ {Π6 ]αϑέ, ἰβ 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἄμθ ἰο τγίμπη. 1, 88 ἯὙ τηυϑύ δϑθυπιθ, {πὶ8 ἰοὺ 18 

οὗ ρῥγοϑίβηϊο οτρίη, ἔμ6 ραγοηΐῦ ἰδηριαρο ἢδα - Ὀ68146 -ᾧ δ 1 

μὰ -ὦ Ὀοδβίθ -μ ΝΟῪῊ (Π686 [ΟΣΠῚΒ ἴῃ -ὦ 816 Ρ]υγα] 88 Ὑ76}} 88 
ΒΙΠΡΊΪΑΡ ἴῃ οαΐϊο. ΤὨυΒ ὑπ6 [Ὁ] ηρ απθβέϊοη ἀγῖβθθ. 068 

[86 Ρἴυταὶ ἀλάηιᾶ, 88 ϑοβχηϊἀὺ βαρροβθθ (ρρ. 82 8), γοργθϑϑηΐ δὴ 
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Ιᾳρ. "αλδηνῦ, ἱ. 6. ἃ ἴογτα 1Κ ἐπ 6 ποιη. βίηρ. τη886. ἔδῃῃ, ([μ8.. 

80γη1 οἴς.), Ὀθίηρ' ἢ 8 τοϊαίθαά ἰο Ανοδί, ἀἄηιᾳη (8 840) 88 [μαἱ. 

ϑογ" ἴο ΟΥ. ἀχμωνῦῇ [8 ἴξ ποί πιοσθ ᾿ἰΚϑὶν ἐμαὶ (86 οτρίηδὶ 
ἴοστη ψὰ8β "αλδηιβ, ἴΌΥ ΙΒ 'π -ῷ Ὀοίηρ τπιθᾶθ οὐ [Π6 ΔῃΘΙορῪ οὗ 

{Πο88 ἴῃ -ὄ; οὗ, ἰδ την ὃ6, Ὀθοδι86 (Π6 γτοϊϑίϊοῃ οὗ -Φ (1 {868 

Ρ]ΌΓΑ]) ἴο «ἡ (1π {π6 βἰπρ]4 7) οαυβοὰ ἃ β6γῖ88 οὗ βἰπραῦ Ὀγ- 

ἴοστηβ ἰὴ -ᾧ ἰο θ6 υδοὰ [ὉΓ ἐπ 6 Ρ]0τα)] 88 Μ06}1 

Πα ΔΙΙ 1. [ὑ δθοπ|8 ἰῸ τὴ (Παὶ ΜΘ δῦ ποὶ γοὺ ἰῃ 8 ρΡοβίξΐοῃ ἴο 
ΔΏΒΥΘΥ ἰἢἷβ αὐθβέίϊοη. Ιἐ πουϊὰ Ὀ0 ἀθοϊάοά ἰη ἔανουν οὗ ἀλάνα Ξ-Ξ τάλξιιᾳ, 
1 ἴδ σου ]ὰ ΓΘΑΙῪ Ὅθ ρῥγογϑὰ ἐπδὲ αν. ἡ ῥύωη, ἡ λύμη, ἡ ἐπι- στήμη, Οτοῖ. ζθη. 
“η μὰς (ἐἴματος᾽ δηὰ {6 ᾿ἰκθ ὙΟΓΘ ΟἿδ6Θ Ὡθυΐοσβ ἴῃ -ἃ (ον. δῦμα, λῦμα, εἶα). 

ΤῊΐ8 πουἹὰ Ὀ6 {Π 8 β8απ|9 δηδ]ορχίοαὶ οἴδησο οὗ βέθηι ὙΒΪΟΝ 18 860ὴ ἴῃ 
Ο.Ροσβ. ἑαμηιᾶ ἴ. “ἴδυαῖ γ᾽ 88 οουἰταϑίοὰ σπῖΐ βΚν. ἐόξηιαηι- α. δηὰ Αυϑϑέ. 
ἑαοχσηιαη- ἢ. (11 ὶ 111 θη. 2. ῥ. 869): ορ. 4|80 Ροὶ. ζϑῃ. δυζεηιέα Ἰπβίθδὰ 
οὗ δυχοιηίοηία ἔγοτα όσα. δγζοηιίε ᾿Ὀυγάθη᾽ ὁπ {9 ὩΠΔΙΟΡῪ οἵὨ ρμοῖα : ροῖε 

(Βαυδουΐη ἀθ Οουτίθηαγ, Κυμη- 86}. Βοϊέν. ΥἹ 61). 
ΒΟΥ 2. γοάϊΐο πϑυΐοῦ βἰηρηϊαῦ Όυτὴ8Β ἴῃ -ἰ τἶἌ δηὰ -α (ΞΞ ὅ“) 

ΔΓΤΘ 880 πϑοὰ [ὉΓ ἐπα ρίυγαὶ, Ὀαΐ δἰπιοϑὲ δἰ ΤΥ 8 ἴῃ οοπἰπποίίοπ ἢ 8 
ΠΟΤ, 8600. Ὁ]. ποαΐ.: 6. Κ. πάν... ἀππᾶ ᾿δϑυπᾶαπὶ ἴοοά᾽, γδ)απᾶ μενά 
ἸΏΒΗΥ͂ γΟὐΒηδ8᾽ (8 ΤηΘΘϑαγθ οἵἩ ἀϊΐβίδῃηοϑ), υγψά πἄηια ᾿ἄθατ Ὡδπιθδ. 860 
Βομτηϊαί, ορ. οἱ, 216 86, Αοοογάϊηρ ἰο {πὶ8 βοποῖανρ, ἐδ υϑᾶρὸ Ὀθρδη δὲ 

ἃ Βίαψϑ ἴῃ ἰμ9 Ῥγοθίμηϊο ἰδηρθαχο πἤθη αυδὶ γίης πογάβ, ὑ}]088 ἰηἀοθὰ 
ΠΟΥ ὙΘΙΘ Ο-βίθιηβ, θοῦ δἀὰθὰ ἰο ἐῃ9 πουηβ ὙΠΟ ὑπ6 Ὺ αὐ! βοὰ πιπουΐ 
Ὀοΐηρ ἰπβοοίοα, ργϑοΐβϑιυ 88 ΒΔΡΡθηΒ ἴῃ ἐἢπθ ὁ886 ΟΥ̓ πυπιοῖαὶ δα ΘΟ 798 
Ἰκὸ δροοᾳο το᾽: ψνὄό)απᾶ ρμινγώ “Ὦ1] ἐβθὴ ὉΘ ἐπ6 88Π|0 ἴῃ Ῥυίμοῖρ]θ 88 
μνάδεα ἰγξῥίξι.ι (Β 169 Ρ. 18). ΤῊΘ 089 οὗ ἃ ὈάΓΘ δβίθπι [ὉΓ (6 Ῥΐυγαὶ, ἢ6 
οοπέϊῃαθ8, τηυδὲ μδῪ6 βργϑαὰ ἔγοπι δάϊθοιϊνθα ἴο βυϑέβῃνθβ : ριιγή 4) ἄπιᾶ 
(ἐπ ἀνιαηι), παϊοι 8 οογτϑοὲ, βυρσροβέϊης ἀᾶἄνια ρινώκὶ, απ οἷ 18 ποῖ. Βυὶ 
δ Β᾽Π|Ρ]Ὸὸν ὀχρ απδίϊοη σουἹὰ ὍΘ ρΡοβϑι0]19 1 ἴογὸ Ὑ6γ6 Ῥ8Γ41101] σγουρδ οὗ 

ἔοττηϑ ἴπ [9 βἰῃρϊαῦ: -ἴὦ -ἢ (δηά -ἴ} δἱοηδίἀθ οὗ -ἰὸ τῷ (δῃὰ -ἢὃἢ. ΤΆθη 
ψ6 Βμου]ά ματὸ (1) -ὦ -ὦ (δμὰ -2) υϑοὰ ἴον Ὀοΐδ πυπιῦογβ ἰῃ Ῥγοθίηϊο 

Ατγϑῃ, δηὰ οοῃβθαυθηῦν (2) (ἴθ βῃοτγί γον 6 18 υδβοὰ ἔον ὈΟΐἢ 6}1Κθ. 

ηι-ϑίθη. ἔϑοηι ἀπππὶ: ΟΥΤ, ἕν, 1,0. 801-06 π 90Π6 ὑῃ- 

ὈΓΟΚΘΩ ΒΘΑΊΘΠΟΘ, ΑἸ Ταγ8᾽ (11 ὃ 160 ρΡ. 479). 

ΒΟΥ Κ 8. [Ιἐ ἰβ ποὶ οογίδϊη ὙΒοίμο τ. δῶ ουδθ᾽ ὈΘΙΟΠΡΒ Π6ΓΘ. 
Βοϊπιβοῃ (Κυδη Ζίβοηγν. ΧΧΙΧ 329) απὰ βομπιὰξ (Ρ]υγ. 222) ροβίυϊαίθ 
δῃ [ἀκ. Ῥάσηι, πἰτὰ ἃ νατίαπὶ "ΠΟ τοϊαϊοὰ ἰο ἱξ α8 "ζάαυμῦ --- 8κν. ἐγρᾶ ἰβ τὸ 
Ἐζαιλιδη τε θυ. κύων. Α ἀἰβεγθηὶ νυἱϑν '8 ἰδίῃ ὈΥ Βαγίμοϊομιδο (π᾿ 8 
Ζιδοιν. ΧΧΙΧ 497). Οπθ πιοῦθ οχρίδηδίοῃ ἸΏΔΥ ὈΘ πιρηϊ!οπθοὰ, ἀχθ ἴο 
[Κηον ποὲ σποπι, ὈΥ̓ Μ ΠΙοΝ δώ ἰ8 ἰἀοηβοὰ νἱτὰ αόγηι. ΤΟ “ἴο᾽, ἃ ὈΥ“ΤΌΓΙΣ 

οὗ -δε. Αοοοτάϊηρ ἰο {π|8 οοπ᾽οοίατα, ἡωέτερον διῶ τῷᾶ ἡμέτερον δὲ, Ὀπὺ {Π9 
τηθδηΐϊηρ οὗ ῬὮγα568 οὔ ἐπ18 Κἰπὰ ἰοροῖμον τ (6 ΤΟΒΘμΙ ]δηοθ οὗ δὼ ἰο 

δῶμα βᾶγο δῶ 801 ἐπ τπιϑδηΐηρ οὗὨ ᾿πουβο᾽. 
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8 224. 4. γ -5 0618. 

ἃ. Νὼὸ ᾿απριαρο δυὺ ϑαμδκειῦ ἢ88 ΔΩΥ ΟοΥίαμ ΘΧΑΙΠΊΡΪ6Β οὗ 

ΠΟΌΪΟΥ ἔΟΡΠῚΒ ἔγῸΠὶ ΠΟῸΠ-8[61}8 1Π -67).- -ἰογ- (118 119 ρΡρῃ. 816 Π): 

ΘΧΘΙΏΡ]68 76 ϑδἰπαϊ ᾿ϑιδπαἰπρ᾽ Ὑοα, εἐμαίγ (1 8 285 γΡ. 228). 

ΡΓΙΟΌΔΟΌΙΪΙΥ 6 ἢδύθ Π6ῖΘ ἃ ϑδῃβκυὶξ Γ6- στη δίοη, ἃ8 716 ΘΟΥΔΊΏΪΥ͂ 

Βδγ6 ἰῃ (6 ποπὶ. 800. Ρ]. ἰπ -Γμὶ (δ 841); 866 ΥΥ̓ εἰΐπογ, ϑ'δῃβκυὶ 

Οτδμλν ὃ 81ὅ. [Ιῃ Οατροὶς ἰὑ 18 ἀουί]688 8 τηογο δοοϊάθηΐ {πᾶ 

ΠΟ ΒΌΘΝ [ὉΓΠῚΒ 810 ἔουπα 848 ἀ-πάτορ ἴτομῃ τπᾶ80. ἀ-πάτῶρ. Ῥοβ- 

ΒΙΌΙΥ ἥτορ ᾿Ἰθαγί᾽ 18. 8 ΘΧΘΙΏΡ]86 ἴῃ ροϊπηί. 
Ὁ. ΤΟΙ 18 ἃ 8ρΡ6018] »ΙῸῸΡ οὗ πουΐοσ ψορβ 'ἴπ -Κ ΒΊΟΝ 

Βᾶγο δά ἃ. ποίθσοο! το ϑυβίθμι οὗἨ ἀθοίθη8100 ἔγῸπὶ [6 ῬγΟΘίΠΠ]Ὸ 

Ρουϊοα οηναγᾶβ; 6. ρ. 51κν. ἄάλαν σοι. ἀἀϊη-α8. ΤΉΘ86 586} 4]] 
Κιπα8 οὗ αἰβογοηΐ [ΌΓΠῚ8, ὙοΥν αἸΠΠοα] Ὁ ἴο ΘΧρ]αῖη. ἴῃ Αὐγϑη 

ψ6 ἢπά -αγ, 88 5Κν. ὅλα», Αγνοϑί. ζαγδραγι, 186 πᾶῖὶα οὗ [Π6 

ΒΘΥΘΠ ΟἸΥ 8101η8 οἵ [Π6 δαγίῃ, Βυΐ Ὀοβ8: 465 {Π18 ψ6 πᾶ ἴῃ δαμϑκει 

ΜΟΓα]Β. ὙΠῸ νόὸ ΟΥΠΘΡ οπάϊηρϑ: (1) ψγάώϊγέ νοῦ ρθη. ψαζη-ά8 

(Ανοϑί. γάζαν, ΟΥ. ἧπαρ 1,αἴ. 7667), ῥάϊγε ᾿αἰτί, βίογοιιϑ᾽ σῇ. 
δαζη-ά8:; (2) ἀβγᾷ (ά8γ) ᾿Ὁ]οοά᾽ ρσεη. αϑ,1.-48 (τ. ἕαρ 1,αΐ. αϑ8ῖν 

4886). τα πἰδη αλδθιι" ᾿ΒοῦτοΘ, Βρυϊπηρ᾽ σοη. αλδον (τ. φρέαρ 

ἴον "ᾳρηξαρ, 56. φρέᾶτος ἴον ἔφρηνατος). ΟὝΘΘΙΚ -αρ 8Π4 ΙΠῸΓΘ 

ΓΆΓΟΙΥ -ῶὧρ, 88 οὖϑαρ απᾶ ὕδωρ ᾿ναίον᾽ (0.Η.6. τσαχζαγ); δά 

ΡΟΥΒΔΡΒ νὰ 8ββουϊά αἀὰ -ορ, ἥτορ ᾿ποαγ. 1μαἴ. -ΟΥ Δηα -ἱ7', 88 

δον ἀμὰ 760μεγ. ΟἹὰ ΗΙΡῈ αϑυτηδῃ -αὐ : τοαζ2αν (τ. ὕδωρ), 

ἑόπαν (ὙΠΙΟΝ ἢᾶ8 ὈΘΟΟΠΙΘ τη850.) ᾿θαὐἱ οὗ (Π6 παπάᾶ᾽ (τ. ϑέναρ). 

Β αἸέο- 5] αυόοπῖὶο: ροβϑίθ]ν 10}. φαμαἷ μπαΐ (πι.) Ο.0.31]. νοάα 

(() ᾿ναίοι᾽ δπᾶ 111}. ζοκὸ ([.) Ῥαποῖ οὗ ρταρϑβ᾽, Ὑ ΟΝ ΠλΔΥ 6 
τοϊαίθὰ ἰο αν. ὕδωρ ἀπὰ 1,6ὲ, οἷσον δ8 Τὐτῃ. 8688 πιοϊδ Ο.Ο ΒΙ]. 

γιαΐὲ ἴο Τα. 8070} ηἠιᾶίον (δ 192). 

Ηον {818 ρτϑαὺ ναῦν οὐὁἩ [ὉΓΠῚ8 απ δου [Ὁ 18 ᾿πιρο588106 
ἴο 880 ὙΠῊ δηγίίηρ ᾿Κ οοπῆδοθημοθ. Α]1 ὑπαῦ οἂπ 6 ἀο0η6 

α΄ ῥγοϑϑηΐ 18 ἴο ΟΥ͂ΘΥ ΘΟ δοΓΟ8. ΠΊΟΤΘ ΟΥ 1688 ὉΠΟΘΡ[ΘΙΗ. 

ΒοπΔΡΚ. 860 1 ὶ 118 Ρῃ. 81 ἢ, δηὰ ἀθ βαυββυγο, Μόμπι.. βὰς ]9 
βγϑι. ὈΥΪπι. ῬΡ. 18, 28, 226: ἐῃ0 Αὐυΐποτ, Μοτρῆ. Ὁ πὲ. 11 224 δ᾽, 281 δ΄. : 0. 
Βομιιας, Ευμηδ Ζίδβοιν. ΧΧῪ 22 δ΄: Οδβιδο ῦ, Μορρμ. ὕπὶ. ΙΥ̓͂ 196 δὲ ; 
Νοτθθπ, Αὐκὶν ΙΥ̓͂ 110; α. Μογορ, ὅτ. αν. Ῥῃ. 82ὅ {.:; Ζίτηπιοῦ, ΚυμπΒ 
Ζίβοιτ. ΧΧΧ 281; Ζομιδηββοῃ, Β62Ζ. Βοὶίν. ΧΙῪ 168 ἢ : Βαγέμοϊομιδο, ἰδία. 

ΧΥ͂ 389 δ; 7. Βοιπιᾶς, ΡΊυταὶΌ. 112 8. 
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Α ον ροϊηΐβ ᾿δὺ ὈΘ πιοη!οηθὰ ὙΠΙΟῊ ἰξ ἷἰβ οὗ ἐμπὸ ἢσδβέ ἱπιρογίβῃσο 

ἔο ὉΘΔΡ ἰπ χΐῃά, 
1..ἃ.ἕ οοπιραγίδοη οὗ ἐμ6 τονοϑὶ βτδάδέϊοη ἰῃ ΟἿ. ἦμαρ : ἡμέρα, πῖαρ : 

πτερό.--ς οἷο. ΤΊΔΙΚ08 1ξ Ῥγοῦ80]6 ἐμδὲ τ. -αρ οδπη0 ἔγοτι [ἀρ -7, πὰ ποῖ ἔγομι 
«αγ᾽ὶ διὰ ἐπ18 8υ18 [μ8ὲ. 7εσ" ζογ. Τὶ. ΟΡ ἸΩΔῪ οοηίδίη Ιἀκ. ὅ-εν; Ὀπὶ 
δοοογάϊηρ ἰο 1 ὶ 97. 8 Ρ. 91 ἰξ ΤἸΩΔῪ 8180 οοπθ ἔγομι κῶδαγ, δηὰ -αὐ, δου 
ἢ Αυοβί. -ανῦ α΄. -ωρ Ο.Η.6. -αν, παῖ γϑργοβοιὶ ἀρ. "-Γ. 

Ο.166]. σἄν 'νοῖῃ᾽ 1 ν νον ἂο ποὶ ρὸ ἴδ ἰ9 ρσοῦο ὑπαὶ {μ6 [ἀρ 
οηάΐηρ νγὰ8 "-δν. 

Αὐγᾶπ -αὐ (ΒΙκν, ἀα)αν») τὺ 00 οἰἐμποῦ “-οῦ οὐ “τον (ορ. τ. ἧτορ 
ΟΙῊ.6. «αχχαν)). 

2. Βυὲ οχ ὑπο οἶμον παπᾶ ἰξ βθϑιηβ παίαγαϊ ἰο ρ]δοθ αν. ὕδωρ Ο.Η.6. 
ἐοαχζαν [ἡξπ. σαπα κοκᾶ οὰ 86 βᾶπιθ 1θυ6ὶ δὲ τσ. φρᾶτωρ Ο.Η.6. ὀγνοᾶαν 
Τάιι. 8οδ, πἰοίξ (8 192 ρὑρΡ. 69 δ.), ἰῃ Ὑιΐϊο ο8806 τὸ βμουϊὰ παν ""δ() 
".δ() 88 ἴθ Ιᾳζ. οπαΐϊπρβ. ΤΉΘΓΟ ΔΥ πᾶγὸ Ὀθθη Ἐ“ δίουρ τ Ὸ {π|6860 

(ἄν. οὗϑαρ), 88 "5 δίοηρ σίτ "-δη "-δη (8 228. 8 Ρ. 100). Τῇ Ο.Ο 8]. σοάα 

(1.) ταῶϑ οὐ βίῃ γ ἃ πουΐοῦ ἴῃ ἔ-σ0 5), ἯΘ ΠῚ τὶ Βομτηϊὰξ οοπηθοί 31κν. 
βάηιξ ἔ. “ΔΙ ἔ-ὙΘΔΓ, Βθϑϑϑοη, γα δπὰ αυοϑέ. λμαρια ἢ βυμιπιοτ᾽ αἰγθοῦϊυ 
σὰ Ο.Η.6. διρηαν Α.Ά. βδιύηιοῦ ᾿'δυτηταθτ; (9 ὉΓ. ἀρ. ἔοτπι Ὑ11 ἔπη ὉΘ 
πδημησ(), ἷ. 6. Β[κτ. ϑάπιᾷ “1}} Ὀ6 1 ἀάίᾷ ᾿ἀαίοτ᾽ (ἔαγέθου Ὄχϑπιρ]θ8 ῸΥ 
ἐμΐ8 ΑΥ. -ἃὦ τὸ ρίνοῃ Ὁγ βοιμιπιίἀὲ ῬΊυτ. ΡΡ. 212 δ᾽. Ὀπὲ ἐΠΘΥ͂ ἀγο 1688 οϑτίδἰ ἢ). 

8. [π ἀἰδουβδίηρ [ἢ 6 ποιι. 860, δβἰπρ. πουΐ. ἴῃ -ὅη -ὅ) δὰ “ἢ, ὅ1 ΑΥΘῪ 
αἰξοηοη (ὁ ὑπὸ 88πι|0 θηίηρδ ἴῃ (6 100. βίηρ. (Ρν. 100 ἃ). Ηργο ἴοο [89 
Ἰοοαίάνθ ϑηΐοτβ ἰηΐο ὑπὸ ααοβίζοῃ. Φομ δηβθοη δπὰ Βαγίποϊοσηδθ τοβζαγὰ ἐπ -"" 
οΥὗἨ ἔπιοδ πϑαξοῦ [ΌΓΠΙΒ 88 8. ΠΙΡΙΥ͂ δηὰ 80]6}7 ἃ Ἰοοϑεϊγνο βυ εχ, ἃ υἱοῦ το 18 
ἰπάἀθοϑὰ βυρροτίοἃα ὈΥ Θτ. νυύχτωρ ὍΥ πἰρι᾽ (Ανϑβὲ. λαρια “π βυπιπιοῦ) δὰ 

οἶδος πογὰβ οὗ [9 βᾶπ|ὸ Κίηᾶ. Οὐμαραγο ἰοο Υοὰ. άλαν 'δὲ ὑπὸ υἀάοτ᾽ 
(ὐδαπιδη, Νουμ-Τηβοοίΐοη 488) Αγοβέ. ζαζαγό ἢ ἐμ πιουΐξ΄. Ιἄάρ. ἔονταβ 
νὴ -ον (Β κυ. ὠλπαν Τιαὶ. δον Ὁ) τὸ πϑίυγαγ οομιραγθὰ στη ὕπερ [μδἱ. 

ϑδμρεν, Ἰὰρ. 1οο. “ροίον" (88 256, 258). Βανγίποϊοιμδθ δβϑηο8 ὑπαὶ {Π6 Ρδ- 
τοηΐ ἰαηρύαρο δὰ Ἰοοαίίνο ἔογπηβ ΜῊ -Κ δὰ εὐ -ἢ, κὸ 5Κνι. ἀάλαν 
διὰ ἀάδλαη, ποοὰ ἱπά ογθ ΕἸ πὶ ἐμ6 βθῖιθ τιϑαπίης. “ἼΠ6 ἔἤἢγβε οοηβο- 
αυθηοθ Μδ8 ἐπδὲ 7.-Ἰοοδίϊνθα ΒΡΥΘηρ ὍΡ ἴῃ η:-βίθιβ, απὰ ",-ἸΟ Δ ΕΙ͂ΤΘΒ ἷἱπ ᾽:- 
ϑύθιηδ, ἰη δἀάϊιΐοη ἕο ἔπ6 ογάϊμαγυ Ἰοοδέϊγο οὗ ϑδοὶὶ οἶα88β. Βυξ {118 ὩΘῪ 
Ἰοοαίϊνο οου]Ἱὰ ποὲ [41] ἐο Ῥτοάποοθ ἃ ἐγαηδέογυιδιίϊοῃ οὗ οὐἶἕοσ οδ868 οὗ [ἢ6 
δἴοπι; δηὰ ἐππ8 1ξ 18 οὔθ ΠΑΡΪΥ Ῥοββίθ]9 ἰο ἀθοϊὰθ ψἘΘΕΠΘΥ ΔΗΥ͂ ΚἼΎΘΩ ἔουΠΙΒ 
ΟΟΙῺΘ ἔγοπι οὐ η8] 2888] οὐ Ἰἰᾳυϊὰ δίθπιβ, [ἷἢ ΔηΥ͂ οα86, ὑπίβ δρρδαγθῃὲ 
ΥΔΥΙΘΙῪ Οὗ βίθιπβ ἢθῦθ 88 οἰβθ το 18 ποὲ οΥὐἱρίμδ)" (ρ. 42). 

4. ον γ. ἧπαρ 1,81. 76" ἴλ0 ἄρ. οπάΐηρ ὅ-Τέ ταϊρῦ Ὀ6 δδϑυαπιϑὰ οἢ 
[89 8 γθηχίῃ οὗ 5ὅΚτι. γάζγί, βομηνίαϊ δἀὰβ ἔο οὖν 118ὲ Αὐπιθη. ἱεαγαὰ “Ἰἰγοτ᾽ οἢ 
δοοουηὶ οὗἉ 18 α -- (, δπὰ μ6 ποιὰ οοπηθοῖ β]εγ. ἔάξγέ διὰ 1,δὲ. η"ϑ-(βλοενάα, 
Ῥοϑίυ αι ἴον ἔπ ἰαὐίοῦ δὴ οἱὰ ἔογπι ἤϑοογαὰ ΟΥ οσογαὰ (Βπα]ὶ -α ἴου -ἔ). 
8111, {π|8 ΘΟΙΙΡΑΓΪΒΟΙ 18 ὙΘΥΥῪ ἀουδέα! ; ἐμ Β51κν, πογὰ βθόπιβ σγαίμοσ ἴοὸ 
ῬοΙοηρ ἰο ὅτ. κόπρο-ς.-. Βυϊ ὙΘ ΤΏΔΥῪ [Ὸ]]ὸν βοιμιἀξ ἴῃ ἐτδοὶπς ΟἹ. ἔαρ ΕΡΐὶο 
ἣαρ (εἶαρ) Ὀδοὶς ἰο ξήαργ, δηὰ [,δ[. α886) ἰο Ῥαδδονῦ , ὁ ἔθ βίγθηχίι οἵ 5Κτε. 
ἀγν (ἀδγ). 
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8 226. ὅ. ϑο6π)8 οηαϊΐηρ ἴῃ ΕἸΧΡΙΟΒΙΥ 68. 
Ῥαγυϊοῖρ 41 πέςϑίθιηβ. ἢ ΤῊῆθ6 οτὶρίηαὶ οπαϊηρ 9 -"ΐ 

ΟΓ -ὔι. Βυΐ [ὁ ἰδ πού οἶθασ ΠΟΥ͂ ραγίϊο! ρ] 68 οὗ ϑϑοῖὶ ραγίϊου αῦ 

ἴθῃ86 ϑίθιη ϑηαρα ἴῃ (ἢ6 οτἱρίη8] ἰδηρυαρο. [ἢ Ατγδῃ, -αἱ τ -μί 

ΟΔ1Πη6 ἰο Ὀ6 {Π6 ΤΟρΡΌΪΑΓ οπαϊηρ; 1ὑ ἰἴ8 οΥ ρα] (6. 5.) ἴῃ 5Ξ1κτ. 

ἀάααὲ (ρτ. Ιἅρ. ᾿ἀέ-ἀ- ὦ ἴγοτη ν᾽ ἀδ- ᾿άἀατο). ΟΡ. Βαγίβοϊοπηδθ, 
Κυδη Ζίβοην. ΧΧΙΧ δδ2, δὅ4. ΟὈΠΥΘΓΒΟΙΥ, ἰπ ατοοκ ἔ-ἄ-τ, 

[π6 δαυϊναϊθηὶ οὗ ἔ-φέ, σαϑβ ἀτορροϑά, σἘ}8ὲ -ανί τ) Ξξ -ἠξ 8614 

ἰϊ8. στουπᾶ; 6. ρ. Ποσ. Α90]. πᾶν Ἰοίαμ᾽ ἴον "ζωγῴἐ (8 1Π| 126 
Ρ. 398), δαμεν-αν ἴτομη δάμι-νησμι,) δπ ἃ {π6 16, ἤθποΘ {Π6 δοσὶϑὲ 

σῖνθϑ 6. δ. πέψαν ἱπβίοδα οὗ ἤπεψᾶ(τ). ΑἸοηρ ἱ ἢ {Π|8. 86.168, 

τοῖς μ88 [Π6 οπαϊηρ -ο-ν(τ) τς. 1,1}. -ᾳφ. 1ιαῦ. ποαΐ. -Φ}8 [ἴὉΓ 

ΡΓ. [114]. ἔ-επέ (866 Ρρη. 106 ἢ) Ἰηαὺῦ τοργοϑϑηΐ πού ΟὨΪΥ [ἀρ. "μέ 

ΟΥ ἔ-αὐ Ὀυΐ Ιἅρ. ἔ-6-ηΐ, ὙΠΟ ἰ8 δοίπα!] Υ οοπίαϊποα ἴῃ {10}. 

αὐ 80 ̓ δώσον᾽ (ορ. Ὀθίον,, ἑοοίποία 1). 

5κν. δλάγαξ ἴτοτη τηδ86. ὀδάγαη ἴδγθηθ᾽, ὀγλμάΐ ἴτγοιῃ τηδ86. 
ὀγμάη Ῥτο]θοϊίηρ, ταῖϑϑᾶ, δἰ βρη", 8άἐ τό Αυϑϑί. λα ἔγτοπι 1τη880. 
ϑ8ώπ ᾿θοϊηρ᾽, ἀάααέ ἴτοπι τηᾶ80. ἀάσαί 'σὶνὶηρ᾽. Ὅτ. φέρον. ἔγοπι 
φέρων [ἴδγοη9᾽, λιπόν ἴγοῃμι λιπών ἹἸορανίηρ᾽, δαμ-ν-ὧν ἴτοπη δαμ- 

-φ-ἄς ᾿δαθαΔυϊπρ᾽, τιϑέν ἔτοτι τιϑείς ῬΙ δοίη ρ᾽, ἀγνύν ἔτοιι ἀγνύς 
᾿θγθακιηρ᾽, γνόν ἴοῸγ ἔγνω-ν(τ) ἴτομη γνούς ἴὉΣ ἔγνονς ἤγνω-ντ-ς 

Ῥοτγοοιγηρ. [μ4ὲ. 6) ὅη8 ἴτοιη τηᾶ80. Κ6γ 68: τηδβοῦ ηθ δῃᾶ 

ΠΘαΐΟΡ Πᾶγθ Αἰ ΑΥΒ ἰδ 88Ππ|60 ὈΓπῚ ἴῃ ἰπ686 βίθῃβ, 07.608 

αδ.ιιπαἄη8, ργαθ-8ϑξη8 (ΞΞ Ἰᾶρ. ᾿8-δ8.). ΤΙλϊῃ. σοζᾷ ἴτοπῃ οοδῇϑ 

ὙΘΠρηδβ᾽, ἀδ 86 ἴτοιῃ ἀδ' 8068 ̓ διύσων᾽. 

1) [π πο Ἰίχῆὲς οὗἁ βομπι 8 διθπτίης (ΡΙαν. 422 67), 1 8600 ἐϊαὲ 1 γα8 

τὶ κλπ ΤῊΥ͂ ΓΟΤΊΩΟΡ τορτοδοηίδίΐοη οὗ ἰΐθ δοϊδαὶ ἴῃ (π6 ἀκ. 6886 δγβίθῃηι οὗ 
γητδίοιδ (ΠΠ 8 126 ν᾿. 895); 1 βῃουἹὰ ποὶ πᾶνθ αχίυοπ ὉΡ ἰἰιἷ8 τἱϑν, 881 
ἀϊὰ ἴπ πν αν. αν. ἢ ν. 108, ἰπ ἔδυουν οὗ ὑπαὶ οὗ Βανγιβοϊομιδθ, Ὑ1|ὸ μο1 48 
ἔμδὲ ἴῃ Ῥδγι ρα] ἔοτπβ ἩΪϊΐ ἃ ἐποιπιδὶϊο ὙΟὟΘΙ Ῥγοσθάϊης, ἰδ 9 οτἰ χίηδὶ 

Βυχ ν͵δϑ δἰ τὰγ8 -"ἴ- ἩΠῚῸ οοπδοπδηξ η (Κυδμη᾽ Ζοίίδοιν. ΧΧῚΙΧ δ48 8.). 
ΒαυὲξΙ 8[}}} ἐπϊηῖς, βοδιιίὰξ ποὐπὶ τ δίδηἀΐηρ, μὲ ἐπ6 ἐπθτηδἰΐο υόνο] ἱπ ἐπ 
ῬδυιοΡ]6 ψῶ8 δΒοιῃθεϊηθ8 -0ὁ- δηὰ Ββοπιθέΐπιο8 -6-.  ποϊά ἴο ἔδθ Ὀ6]1οΥ ἐπαὶ 
11. ἀμ 896 τοργοδϑηξβ δη οὐ χίπαὶ "646-86: ηΐ- (Βῖκτ. ἀᾶοψάν-), ἀπὶ}} βοππιάς, 
ὙΠῸ ΟΧΡΙαΐηβ ἰἢ 6 ὈΓΠῚ 88 8 δογίδι ραγιϊοὶρ]9. ᾶ8 ΒΘ ΠΟῪ {Π|8 ΥἹΟῪΣ 
οθῃ ὃθ ᾿υϑιϊδοά ΟΥἩ αϑαρο. ΤΠ ἶ8δ ἢ6 (γἰ68 ἰο ἀο οἡ Ῥαζο 421 οὗ 18 ποῦῖς: 
Ὀπὶ αἰοίπιο ἰ8 ποῖ, 88 ἢ6 ἱπιαρίηθϑθ, δὴ ορίδιϊνθ ἤογῃι; ταί μοῦ, 88 ὑΝ “ἰὼ : ἐὼγ- 

εἰρηια ΒΏΘΥΒ, ἰξ δοπίδίπβ ἐθθ ποαὶς χζγδὰθ οὗ ἔπ βυΐῆχ -ἰο-, δηὰ 80 ἰδ ἷἰθ ἃ 
ἤαΐαγο ἱπάϊοαϊϊ να. Ηδθηοθ ἢπΐἶβ αἰξοπιρί 18 αυΐξα παηδα 8 (ΟΥ̓. 
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μ6η1- Βῦ6 8 ΠΥ {Π6 Β8116 Γ11168 88 "-ραγίϊοὶ 168. 51κν. ὦγια- 

«οαὐ Αγθδί. αηϊατυα ἴτοτα αηια-υαηΐ- ΟΡ ὙΠ Ὑ]Ο]6η 66, ῬΟΥ͂ΤΟΓ- 

[Ὁ] (ορ. Βαγίβοϊοπιαθ, Κυμηβ᾽ Ζίβοῃγ. ΧΧῚΧ δ44). ἀντ. χαρίεν 
ἔγοιη χαρι-(β)εντ- 'σταοθία]"; σκιόειν πὰ ΑΡ. ΒΠοά. ἐΟ]Πονίπρ {86 

Τη880. ἴῃ -όεις (Β66 {π6 Απέμον, αν. ατ.ξ Ρ. 119). ΕΌΣ ποαυΐ. τῆος 

τέως, ἴογτηρα Ι|κΚ Κ5Κν. γα. ποαΐ. φηά-υαϑ ὙΟ ἴῃ ΟΙΊΘΗ ΟΥ 

ψυϊν68᾽ (ΡΥ 08 αἶβο 1 ἀζέσθαβ, 866 Βαγίμοϊοιηδο Κα ἢ 8 Ζέίβοῃγ. 

ΧΧΙῚΧ δὅ86), 866 Π 127 γ. 40. 

Βοπιατκ 1. Φ. βομπιαὲ 18 τιβίδ θη ἰῃ 8 ΟΧΡ Δ η δ οη οὗ τῆος 88 ὈΘΙηρ 
ἔον "τα- ἔατ (ΡΙαν. 856 (.)., 8.6.6 Βανίμοϊομηαθ, δια. σὰν ἰὰρ. Κὅργυ. 1 17 1 
Βομιϊἀὲ ἱπιαρίηθθ ἐμαὶ Ιἀζ. -ὁ ὈΘΟΟΙΙΘΒ -ς ἴῃ ατθοὶς; Ὀυΐ 866 8 241 Βθῃ. 1. 

ΟΥ̓ οΓ β΄ θη δῃαϊηρ ἴῃ ΕἸΧΡΙΟΒΙΥΘΒ. 

Ασ δ. βῖκυ, υἱξυα-),- ᾿α]]-οοπαπουίηρ᾽ ἐγίτοὐέ Πγοοίο] ἀ᾽, 
αυἱ-ράα ᾿Ὀϊρε8. 85.Κγν. ροϑί- δαΐϊο χά 'οογ, Αγυϑβί. ζαγίβϑεσα 'δου- 
«ααθ᾽ ἴον ἔζαγύ-οα ἱ. 6. ἐζαγ'ὦ -ἰ- οα (1 8 418. 2 ρΡ. 849). Αγοβί. 

α8-6α ᾿ὅβοαιθ᾽, α8 [Ὁ ᾿αϑδέ, ὁΡ. Ρ]. αϑέ-ἰ, ΒΚν. ργαΐψεάϊ ᾿αυπθα 
θαοκναγᾶβ, τϑϑίου γ᾽ (βίθπη ργαίψ-άξι0-), 8ι-ψώφ δᾶγ. ᾿ψ6}} 

Βα ΡΡ6α οὐ ἔν πἰβηθά᾽, 
ατθοῖ. μέλι ᾿μοπου" Ὁ ἤμελιτ, ρθη. μέλιτεοος, Τωαῦ]η νιοὶ 

Ῥογῆδρ8 ἴον "ηηοϊ() 4 (βθῃ. ηιοῆ]ὲ8 ἴον "μοὶ -68 ἀοοοταϊηρ᾽ ἰο 1 8 869 

Ρ. 280) ἀπά {Πῖ8 ἕογ Ἐηιοἶδέ, ἀοι Ὀΐ{1688 αἷ8δο Ὁ.1τ. ηηΐ ᾿βοπδυ᾽ (βέθῃηι 
᾿ς ηοϊ-) ἴον "πιοῖϊέ; 866 . Μογον, Κυμπ Ζίβοιν. ΧΧΎΥ͂ΠΙΙ 171; 

7. Βομιηάι, ῬΊΆΓΑΙ. 248 ἢ τ. γάλα ὩΑΙΚ᾽ ἴον ἤγαλακε, φ6ῃ. 

γάλακτεος, Τιαΐ. ἰας ἴον "ἰαοί, ρθι. ἰαοἰ-ἶδ ΟΥ̓ ΑΥΤοἶῖβ ἰαοί 18 ἀου ύ]688 

[Π6 ται] Ἶ 8" ̓8 ΟὟΤῚ ΠΥ 6000). ΟἿ. κῆρ ἀθατί' ἔον ἔχηρῦ (11 8.160 

Ρ. 479), 1μαἴ. σον ἴον ἔοοΥ ἃ, 'δθῃ. οογἀ-ἴ8. ΟΥ. ὑπότδοα δᾶν. Ἱοοκίπρ' 

ἔγοπι ὑπάοτ᾽ [Ὁ "δρακ; ΡΟΥμα08 δεῦρο ἍΠ ΠΟΤ᾽ ἴον ἔδετροπ οὗ ἤδευ- 
“Ἔροπ (Π ἃ 168 ρ. 498, δμὰ ἐπῃ6 Αυΐπον, αν. ατιξ Ρ. 110). 1,81. 

αἴΐος μαϊΐος (Ὀ68146 πὶ. ἢ. αἰΐοα μαϊϊθ.), σοῃ. ()αϊϊξο-ἴ8.ι τμλθτ. 

ἔτ] Κ ἔἘδίχρουν ξύλον γα] δίκρανον᾽ δορογαϊπρ ἰο Β0}16]16Γ, 

Ὁπιῦτίοα Ρ. 184. | 

1,αὐἷπ δἀ]θοίνα! βίθπιθ δπάϊηρ ἰῇ ΟΘχρ]οβίνθθ 880) (Π6 

ἔογπι οὗ {μ6 πηββοῦ 6, ποῖ ΟἸΪΥ οἶαββθβ οὗ νου κ ἠθγδη8 

δί-αδη8, Ὀὰὺ 4180 δὲ-μὲ8 αμαᾶχ ργΐηοθρβ πα 8ὸ ἤοσίῃ. ΤῊ [ΌΥΠῚΒ 

ἴὴ -Ἴϑ ἸΩΔῪ 6 ΤΟρΑγθα 88 βροηαΪη6 πουΐοῦβ ΠῚ ὉΓ. 108]. -Ὁ8 

ἴο᾽ -πί, πᾶ 80 πιδύ φιοίϊξη8: 5Κν. ζίψας ἭΟΥ τηῦοῃ, ΠΟῪ ἔδτ.. 
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ΤῊΪΒ ΥἹΘῊ 8 ῬΓΟρΡΟΒΟα ὉΥ ΤΠΌΣΠΟΥΒοη (Ατομῖν ἐγ 1αΐ. μ6χ., 

Υ δ7δ ἢ), ψῆὸ [0148 ἐμαί δ,-}),δ8 αμαᾶν οἷο. ΟΥΘ υδβορᾶ ον (ῃ6 

ΠΘΌΪΘΙ ΒΙΠΊΡΙΥ Ὀδοθαβθ ἴῃ ἤΐ-ϑίθιηβ {πο ῦθ ἯὰᾺΒ ἃ ΘΟ ΏΘΠηΟΘ οὗ 

πΘυΐον πὰ ΤΆ 801}}1}6. 

ΒΟΙΔΥΚ 2. [Ιη Κυμπη Ζοϊίβοιτ., ΧΧΙΥ͂ 42 ἢ, 1 οἴἶδετοα ἃ οοπ]θοΐξατο 
ψῚ ἢ πΒΙΟἢ Φ. Ββομττ ἀν ἀρτοθβ (Ρ]υτ. 89, 405). 1 βυρροβίθὰ ἐμαΐξ ἰὴ 8808 

ῬὮΓΑΒΟΒ 88 7ΈγγΜΉ δι ξη8, 86 Βοοοῃὰ Μογὰ ΏΔΥῪ πᾶν Ὀ6ΘῺ ΟΥ̓ ΊΠΑΙΥ ἃ 
Βυϑέδ γο ΠΙΔΒΟΌΪΠΘ ΟΥ ἔθῃλϊηΐηθ (ΟΡ. εἰονῖ8 υοίμ8)., π ποῖ ἴῃ θοομίηξς 

8. Δα]δοίγο ἀϊὰ ποὲ δάορὶ {πὸ πουΐοὺ ἔΌγηι ὙΠ 6 804 648 πουΐογ, θὰ τοϊαϊπϑὰ 

ἰ8 οσσῃ. Φ. Βοιχηϊάϊ (ΡΡ. 817 1.) βδυρρογίβ {19 Ὠγροίοβϑὶβ ΟΥ̓ ἃ ΤΘθγΘηο6 [0 

89 86πὶ0 Κίπα οὗ ἐπίηρ ἴῃ ἐπ Υϑάδθ, ὙΠΘΓΘ δυο ἔογηιβ 88 "ακϑδ- ὦ “ΚΙΠ ες 
ἐπ6 ΒΑΚΒΗδθ᾽ ἀνί-ρᾶα “Οἰρ68᾽ (πουΐ. ἀνίρά4) δαία-84-8 'καϊπίημν (υπάτοα- ο] ὰ 
Ὑὑ6 8}, ὙἩ ΙΟΪ. ΔΓΘ πη 80} 6, ΔΓ6 υδοὰἀ ον ἴῃ 6 ὨΘυΪΘΙ 88 Μ6]}1. ΜΑΥ ποὺ Ὀοίῃ 

8868 Πα σουκοα ἰοροίμον ἴο ἀθυϑίορο ἰδ 9 γορυϊαγ 1αὔη υ88ρ96 --- Ὀοΐἢ 
ἔη9 ομδηρο οἵ -πέ (0 -η8, Δηα 80Π16 81:10} ἸαάΪοπὶ 88 ἐμπαὺ βιρραοβίθά Π6Υγ0 ἢ 

ΟΙἹΑ 1τἰ8ῃ. ἐγαῖὶρ ἴοοῦ ἴῸΥ ἤγαφοί οὐ “ἰγασὶξ, ορ. ἀαί. ρ]. 

ἐγαϊσίλ-ῖν. 

ΟἹα Ομυγοῖ ϑ]ανοηΐο. ἐοίᾳ “ρα ̓ (ρθη. ἐοὶρέ- 6) ἰ8 ῥγο- 

ὈΔΌΪΥ ποΐ ἃ Τ6 8] Ὀυὺ δπ Δρραγθηΐ ΘΧΘΙΊρ]6; 18 ΠΟΙ]. 8006. Β66Π18 

ἴο Ὅ6 8Ππ ΟΥ̓͂ΡΑ] π-8ἴθπι, 866 ὃ 244, 

ἢ 226. 6. 5-806 118. 

8. γάρ. 6 πὸ8 τηϊπᾶ, Ξ͵κν, ηιώπαϑ; Αγνοϑί. "παρ, 

ΟΟΡΡουβ. γαμία ᾿Βίγδατη᾽ -ξΞ 5Κν. 8γόίαβ (ορ. ΟΡοσβ. ὕᾶγα ὃ 194.1 
Ρ. 18).. τ΄. μένος; δὴ δχοθρίϊομδὶ [ὉΠ ΠΟΙ ΠΡ -ἐς ἰηδβίοδα 

οὗ -ος (ε ῬΟΡΠΔΡΒ ἔγοτη {π6 οὔθ ὁ8868) 18 τέμενες Οἢἡ 81 [ΏΒ0Γ.Ψ 

οὗ Μορδ]ορο θ (16 Βαβ- Εουοανί πο. 881. 81 δπὰ 42). 1,αἱ. οροβ 

Ορμ8, φοπιιβ: ΟΙΠΌΓ. ΠΤ] 6 Υ8 "1678 ἰι8., ἴα8᾽ ἴον “ηθ(0)5 (1 ὃ 638 

Ρ. 414), ορ. 1μ4ἰ. πιοάο8-ἰμ-8. ΟΡ. ἐδοῖ ἑθῳ ᾿ποιΒθ᾽ τε αν. στέγος 

τέγος ὙοΟΥ᾽ (ορ. 6 ἴοῦ ἤμῖγο-ϑ, 8 194.1 ρ. 18), ἰταπβίοσιηϑα 

ἴο ἐθοῖ ἢ.-.) ἃ το- ΟΡ δ ίοπ Κ ἡ "- ὃ 228 ρν. 99; 6Ἕ]]. 

Οὐινδό-μαγος τ ΟΡ. πιαφ τι. ἱρῬ] αἰ, Ο.Η.6. ἰαηιδ αι Α.3. 
᾿ινγᾶιο 'δουρβθ᾽ (ορ. ποχί ρᾶρϑ). 1}. ὥζαϑβ ᾿ἴοβ- 016, ψ ΏΙ1ΟΒ Π1Κ6 4}} 
ΒΙΤΆἾΔΤΡ [ὈΓΠῚΒ Π88 ὈΘΟΟΠῚΘ 8Π 0-ϑίθιῃ (οΡ. ὃ 408) ; Ο.Ο.Ξ1]. 8ἰουο 

'ογα᾽ τ ΞΚγ. ὁγώσαβ τ. κλέξος Ὑθροτί, ἕδτηθ᾽.}) 

1) ΜΪδ. (18 νοϊαπιθ νγ88 ἰπ [86 ῬΓ68Β, 1 τοοοϊνοὰ Ὗ θά θη 8 ΜΟΥ 

88 ᾿᾿ἰδυΐβοιο Ῥγδίοσυίίατη, ἱπ σοὶ (1 14) ἢ6 δβϑυπιθ8 ὑπᾶὲ Ο.0.8]. .ο ἀορβ 

ποῖ 010 ἔγοπι 5.08, ὙὮΙΟΝ ᾽6 Β8Υ8 Ὀθοδπιθ -ὥ, Ὀὰὺ ὑπαὶ ἰδ ΔΗΒΉΘΙΒ ἰ0 (ἢ6 
ατθοῖὶς -ας. ΗΙἃΠΒ ἀγρυμιθηΐίθ ἀο0 ποῖ ΘΟΠΥΪΠΟΘ ΤΏ0. 
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1,.αἱ. αὐ8 ἰπβίοδα οὗ οἹάθν "α(ζ)-0ο85 (ΞΞ Ξ|κν. ψαβ ᾿ταθίαὶ, 
ὈΓΤΟΏΖΘ᾽.) ΟἹ {6 ΔηΔΙΟΡΥ οὗ αθ᾽-ἶ8 οἴο., 866 Π 8 182 γ. 418. 

ΕῸΓ ΟΥ̓Δ Π10 866 Π ὃ 182 μη. 419 ἡ ὟΥε ἢπα ὕπνο 

ΤΌΓΙΙΒ ὉΓ {μ6 ποιη. 800. βἰπρ. πϑαΐο, ὁη6 [Π6 ο]4 Θῃάϊηρ' ἢ-08 
(ορ. {πΠ6 ΕἾππίο Ἰοδη- ΠΟΥ 8 Ἰαημηαβ πιαΐΐα8 τῷ Ο.Ἡ. Ε.. ἰαηιδ νιαΐ2), 

{π6 ΟἴΟΥ "εξ τ ἔπο8, 88 ἴῃ Α.Κ. ἰοηιδ (Ὀθβιθ ἰοηιδ) --Ξ ἰαπινιὶ 

Το χ 84]., δῃηα ροββιθ!Υ ἱπ (πι486.) ἔΌγΓη8 ἰδ ἃ βιοτί τοού- 

8Υ]18 016 1|Κὸ Ο.Ή.α. 9ἰσὲ Α.83. 5ἴχ6 ᾿νϊοίογγ᾽ (ορ. Π ὃ 182 ὑ. 421). 
ΤΠ18. ὅ-68 ᾿πϑίθδα οὗ ἔ-ο9 ἀοι Υ1688 ΘΔ π|6 ἔγοιῃ {6 ΟΥἾὟΠΘΣ Ο68868 

οὗ (16 δυϊδϑίαπεϊα, ποὺ ἔγτοπι δα͵θοῦνθθ (οΡ. ασ. ψευδές), ΘΟΙΡΑΓΘ 

ὅτ. τέμενεξζ ΔΌΟΥΘ (ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΥ͂, -08 ΔΙοπ6 ἴῃ [μαὐ. ἐθηιρογ-ἶ8 οἷο. 

11 ὃ 182 ρΡρ. 418 ἢ). Αποίμον ἔδοίοῦ ἴῃ ἴμ6 οἤϑηρθ ἴγομι 8-ϑίθιῃ 

[0 ἐ-ϑίθιῃ (0Ο.Η.6. ρβϑη. ϑδἰρ68 οἷο, {κ φιἑΐθ8) ΜΒ Ῥϑυῆδρ8 8ῃ 

᾿ἰπϑέγ. 0]. 'ἴπ -ἡιί) [ῸΓ "-ό5-η (δ 8817). Ορ. ΜΊΟΠΕ]8, Ζυπι 

Ὑ ΘΟ 861 468 Νοιῃίῃδροβο}}. 1 18 ἃ 

Ὁ. γε. ἅν. ᾿άιι8-ηιθηι68 ᾿11-αἰθροβοα, ϑ851.ν. ἀμγηιαηαϑ, 
Αγοϑβέ. ἀμὄπιαηδ. αὖ. δυσμενές. Τιαῖ, αδ-σομῸν (- ἰποίθδα οὗὨ -8 

ἔσομαι ἴΠ6 ΟΥΠΘΡ 68868). 

ΤῊ αἀἰβδγθησοθ οὗ [86 νόον 618 ἰπ (86. Η1Π8] 801]8 016 οὗἨ μένος 

ψεῦϑος : δυσμενές ψευδές ὮΘΓΟ, 88 ΘΙΒΟΎΒΘΓΟ, ἀουέ1688 ϑηΐ ΜΠ 

80Ιη6 αἰ ογομοθ ἴῃ (πΠ6 Μογα-δοοθηῦ; ΟΟΙΏρΡΑΙΘ 5Κτγ. άραβ πουκ᾽ 

αἀυέξαϑ ᾿Θαται γ᾽ : αράϑ ᾿'δοίγο᾽ α-ἀυξῥά8 “πιτμοὰΐ Θατα γ᾽. 
γοράϊο β'ηϑκῦι ἢδ8 80Π10 ἔοστηβ ἰῃ -ἄϑ ἰηβίοδα οὗ -αϑ, 88 

ἀξυά-υγαοᾶβϑ “ἰαγὶηρ τοοὸπὶ ἴοῦ ροάβ. Τῆθδ6 ὝὍ͵Θ ΡΓΟΡΔΌΪ ἃ 
ΤΘ-ουηδ θη [Ο]]ονπρ ὑΠ6 ΘΠΔΙΟΡΎ οὗἨἁ ἃ »ΤἹΟῸΡ οὗ ἔογπιβ υϑοὰ 

ἴογ ἰὯ6 πϑυΐοῦ τηθηϊοποᾶ πῃ ὃ 225 θη. 2, οὗ ψὶοἢ ἑαέα-868 

ἷδ 80 ΘΧΘΠΡΙ6 (ΟΡ. μϑηπιᾶπ, Νοὺμ [πῆ. ὅθ0; 4. ϑομημάί, 

ΡΊυν. 182 4). 

6. κυ. ἅς. ἢηγθμ98 68: 85Κκνύ. ἀγαρίξ΄ τ. κρέ(ῥ)ας. 

Οομρᾶγο 11 ὃ 184 ρΡ. 420. 

ἃ. Ῥε. ἄρ. οοτηραγαίϊνο "σζ( 108 'οοἰι8᾽, 5Κτ. ἀξξψαθϑ, Αὐγοβί. 
ἄενδ. Ἰιαῖ. δεῖ. Οοῖι. λάμἢ-ἰ8δ δᾶν, ἍΙΠοΥ᾽ [ὉΓ Ργ. ἄστη. ᾿-ΐαζ. 
Ο.Ο.8]. 5ἰαζαά ἱθυσθούθτ᾽ ἕο ρῃ. 81αν. ᾿βοίἀ-1ο(8) ([ 8 84 ρρ. 19 ἢ, 

8 6θ8. 4 ρ». 525). 
Ιῃ ασϑοκ, {πἰ8 ἔογπιαίίοη ἸπΠΔΥ̓ 6 τοργοϑοηίθα ὉῪ ΠΙΟΣ 

(πλὸος οΥ πλως}) ἴῃ (Π0 860η86 οὗ πλέον, ουηα 'π ομθ Ατοδαϊδῃ 



ϑ8 226.,227, Νοπιϊπαίδνο απὰ Αοουβαέϊνο βίηριϊανς Νοαΐογ. 109 

ἰδοῦ ρίίΐοῃ. ΔΙ θιβίοῦ ἰγαπβ] ουαίθϑ (6 ψογὰ πλῶς, δηὰ ἀδυῖγϑβ 

{Π18 ἔγοιη ἥπλω-(ος (ΒοΥ. 46 βᾶοῃβ. (168. 6} ὝὟ 188.. 1889 ρμρ. 89 ἢ). 

Βυΐ 866 Παμἰθ]ββοι 8 ΕἸΡΊρταρηοα, ἴΠ084164 1890, ρΡρ. δ1 8α4. 

Ιηὴ ΟἹὰ Τ,δεϊμῃ ψ͵α πηθοῦ τ ἢ ρἤγαβθ8 1 ροϑίογίον δοίη. 

᾿ ΤΉΘΓΘ ἅγὸ ἔνο δἰἑοσῃαίνοθ, ἀηα {Π6 οἤοῖοθ ἰ8Β ἀουνδυ]. ΤΏ 5 

οὗ {86 ΟΥΠΟΙ ΟΆ868 ΤΑΥ͂ ἤδΥΘ ἰβίζθη ἰΠ6 ρἷαδοο οὗ -8 ἴῃ (Π6 ποπ]. 

806. προαΐ. ἴῃ -ὄθ, 88 1ὑ αἸ4 ἴῃ (Π6 ΠΟΙ]. Τηᾶ80. ἴῃ ἔ-ὖ8:; ΟΥ {118 

Ῥοδίον͵ἹΟΥὍ ΤΩΔῪ 6 {86 Τηϑβο.} } 6 ἔΌσΤη. 

ΑἸοὴρ ΜΙ (Π6 ἴΌΥΒ ἴῃ ἢ-08 ὝΘΙΘ ὑδθα ΟἰΠΘΙΒ ἴῃ "ἐδ. 
ΜΠ ΟΝ Βουυθα 88 δάνουθθ. ΤῊΒ [ὈΥΙ ΟΠ ἰδ ΘΑΓΠΘΡ ἐμᾶῃ (ἢ 

{ἰπ|ὸ θη {86 ὈγδηοΠ68 οὗ [86 Ἰαηριιαρο Ὀθρδῃ ἰὸ ἄθυθὶορθ οἢ 

{Π6 Ὶ οὐσιι δοοουσηί. ΟΥ̓. πρεῖσ- ᾿Θ6 7] 16 γ᾽ 1π Οτθέ. πρεῖσ-γυ-ς ΤΉΘΒ8. 
πρεῖσ-βυ-ς Ὀοδίά6 Ι0η. πρέσ-βυ-ς (866 ΠῚ 8 185 Ρ. 488, ἀπά ἐῃο 

ΑἸΓΒΟΥ ἴῃ ΒΟΥ. ἀθΡ βἄοιβ. ὅ168. 46ν ΝΥ 188., 1889 ρρ. 58 ἴ.). Τ,δί. 

"πασῖβ, πἴηῆδ; Οβο. ηναῖβϑ Ἰημδρῖθ Ξξὸ αοίῃ. ηπάϊι Οοὔϊ. ηηὴη8 
Ο.Η.6. τηπἴρ 688᾽ ἴον ἔἘρηημεῖς, αοἴ!. σαΐγ8 ΟΑἩ.Ο. εοὐγδ ἵοΥΒθ᾽ 

ἴον "μήγϑοῖζ. 86611 8 185 Ργ. 428 {᾿ἰ Φομδμββοη (06 ἀ6γ. γϑγὺ. 

οοπέγ. 1717) δηα ϑιτοϊζθογρ (016 σοῦ. Οὐμρ. δυΐ -ὅζ-, 80) ψου]ὰ 

Ρἶίδοο ἤθῦο μα. ρ[8, ὙΏΙΟΝ (ΠΟΥ ἀογῖνο ἔσο Ἐρίδὶβ (ἴοσυ ὅ ὁρ. 

Ατοὸ. Π.ΤΟΩ͂Σ δθουθ); »[8 18 αἸ ΒΓΘΏΓΥ Θχρ]αἰποα Ὀγ {86 Αὐΐπογ, 

ατ. ατ.2 ῥ. 96 ἰοοίποίθ 2, δπὰ θη 6 ββϑοη, ΕΡΙρταρῃΐῖοα Ρ. 52. 

6. κε. [ἀρ. ραγί. ρογί. δοί. ἡμοὶ ἀ τ 08 πον ηρ᾽: ΟἿ, εἶδός. 

Εοὸν ὅκγ. υἱά-υάξ, ΤΑΙ. πιλγες δδὰ Ο.0.8]. ποιη. ρῆγ. δοο. 

"ἴνδε 866 11 8 186 ὑρΡ. 440 ἢ 

8 227. Π. ΤῊο οπαϊηρ -ο- πηι ἴῃ 0- 86 18. 
Ρν, 1άρ. Ἴμᾳο-ηι Ὑοκο, Β,εσ, ψμράτηι, Ανοϑί, χϑαβγο-ῆν 

ΟΟΙΡοτβ. σϑαϑα-ηι Ἰογάβῃϊρ, γϑαὶ πὶ --- 5.κν. ἀδαίγάώριι. τ. ζυγόον. 

Τα. ἡμεριτηῖ, πη τα ΟἹ] αἱ. ποομιίηι (16 ΟΟΙΊ68. ἔγοπι ἐῃ 8 ποσὰ 

υαϑοα Ὀοίογο σνό618); ὕ}π|ῦγ. ογέοηι Ὁγίαμη᾽ Καυτγαία ᾿ουγαΐαπι, 

Ο86. 588 ΚΔ] ύ τ 8866] π|᾿ σομιοποηι ᾿οοτα πὶ, Ο1ν. αἰέσοα η-- 

Ἰανν΄, πθιηθα ἢ- τα (18]]. νεμῆτο-ν ᾿[ϑιῃρ]θ᾽, ΟἿν. ογὸθ ἢ- οὐδ η- 

Ῥοείαρο, ἱπμογι ϑηοο᾽ τῷ (οι. αγὸόὲ Ο.ΉΗ.6. αγδὲ ογδὲ ἽΠΠ671- 

ἰδποο᾽ (11 8 68 Ρ. 129). αοἰμ. ἡκμᾷ ΟΙἩ.6. 708. Ῥτιββ. ἱμηζα-ἢ 

᾿θϑαβί, ἰπβῖ4θ θαγκ᾽: Ο.(0.31]. ροῖγε ᾿Β6]4᾽ (Ὁ 866 Ὀ6]ον). 

ἤπμηι Ὀθϑίάθ Ῥπζότηι: {Π|Ὸ07. ἐογέΐηι ἰου τ Ὡαγέϊαση᾽ ΟδΒα. 

ποιοῖ Ἰλδρἰϑίθυ τη. 8.66 8 194 ρ᾿. 74, 8 212 ρρ. 89, 90. 



110 Νοτηϊηδίϊνο δηὰ Αοουβαίίτο βἰηρυϊαν Νοαΐον. 8 221. 

Ιῃ Βα]ύϊο, [86 ΟἿΪΥῪ ἰταοθβ οὗ ἤ"ο- ρὲ ὙΈΙΟΝ 8΄6 ΠΟῪ [Ιο 

ΔΙΘ ΟΠ6 ΟΥ {0 ΘΧΘΙΏΡ]68 ἔτοπὶ ῬΥμυβδίδη (806. ἰδδί ρᾶρθ, δπᾶ 

ῬΔᾺ] ἴῃ Κυβη- ϑ ] θ᾽ οῃ θυ 5 Βοῖν. ὙΠ 201 ἢ). ϑϑυῤϑίαπίιναὶ 

ϑίθιηϑ ἢᾶνθ ὈΘΟΟΙΠΘ ΤΔΒΟᾺ]ΠΠη6 ἴῃ Γ᾿ Ππυϑηΐδῃ δηᾶ 1,οἰ6; 6. δ. 
111}. ἐὰπλα-8. τῷῷὸ Ῥσαββ. ἱμηδαστη Ο.Ο.8]. ἰἱψγκο ᾿θαβί, ἴῆποῦ θαγκ᾽ 

(8 4038). Νουΐοῦ ἔοσπηβ οὗ (π6 1 πυδηΐϊδη δα᾽θοῖνοθ, δ} 88 

σἔγα 'ποοά᾽ (ορ. φγαξὼ ᾿θοαυ α] 8 228. 2 Ρ. 100), ὁπ ΟἸΪΥ Ό6 

0864 υὑπάογ οογίαϊῃ ΟΟΠ αἰ θη8. ΤΉΘ86 οδηποῦ 6 Θχρ δἰ πθα ἃ8 
δἰδῃάίηρ [Ὁ -ᾷ τξΞ -ο-ὔι, 81π00 αἰ] οί ὙΠΟ ομδηρο (Π6 - οὗἁ 
{86 860. β'ῃρ. τη880. ἰπίο - πᾶνθ σῦγα, 6 {Π6 οἴμοσθ, δπὰ ποί 

Ἔσογι. ΒΟΡΡ ϑϑυπηθα ἰμαὺ σέγα ᾿δΔ8 Ὀθ0ὴ τθ- 046 1]164 οα {Π6 
ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ σγαξὴ (ΥοΥρΡ]. αν. 15 Ρ. 821), το σουϊὰ Ὀ6 ἃ 

ΤΘ- ουσιδίϊου (86 γϑύϑϑο οὗ ἐπαὺ ὙΠῸ σῖνθθ υ8 Αγοϑί. ποαί. 

φοιθη ἰπδίοδα οὗ νοΐ (8 228.2 ρ. 99). Βυὶ ἃ τιοῦθ ΟὈΥΪουΒ 

διυρροϑίίοῃ ἰ8 ὑμαὺ πΠ6 Θηῃαηρ' -α ΟΟΠΊ68Β ἔτοπι ἔπ 6 ῬΥΟΒΟΙΏΪΠ8] 
6δπαϊηρ ἤ-ο-α (δ 406). 

ΒΘ ΔΡΚ. ϑβοοηθ, Ὠοτονυονγ, οὗ ἔΐο ΓΠἰπυδηΐδη “Ὡθαυΐογβ᾽᾽ ἴῃ -α ἃτὸ ἴῃ 

481} ῬΓΟΌΔΟΌΣΠΥ τΟΔΙῪ δρβίτδος ἔθιβηἷπθ δυθβέθπενο8; 6. ᾧ. ϑφοῆαξη δχεαϊίὰ 

τθ8η8 “ΘΓ 18 οο]ὰ ἰο-ἀαγ᾽, ποὺ { ἰ8 οο] Δ᾽ (δζαξζίὰ : ὁζάζία-8. ΞΞΞ σεϊίὰ ἵγρ5]- 
Ἰονπιοϑθ᾽ : σοῖία- 8 ὙΘΊον᾽, 11 8 158 ". 474). 

Ιη 5] ανοηΐο {π|8 πϑαΐοῦ ἤπο-η, ("-) 98. Ῥοσμαρ8 ἃ8 Βορϑ- 

Ἰοββὶυ Ἰοϑέ. 
ΤῸ 1ἰΒ ποὺ αυἱΐο ΟΙΘΑΓ ΠΟΥ͂ ὝῸὺ ΔΓῸ 0 ΤΟρΓΑ ἔοστηΒ ΒΘ 88 

Ὧ00 αρυτη ποῦο 'πΟΥυΤη᾽, ΜΉΟ086 ΘΠαΙηρ' οδμποῦ τοργοβοηύ ἤ "ον". 
1 ἰβ παίυγαϊ ἴο ΒΌΡΡοΟΒΟ ὑπαὶ δα͵θοῦνοθ οὗ {Π18 Κιπᾶ ἢιᾶγθ 

ἰθκθὴ ΟΥ̓́ -Ὁ ἔγτοτῃ {Π6 Ρσοποῦηβ, ΟΡ. 9 ᾿παι᾽ Ξε 8Κι. ἐά-ἀ. 
ΤΠὰ8 1ὲ ἴδ ροββί]6 ἐμαὶ -ο ἢγϑὲ οὐίαϊποα ἐοοί πο] ἃ ἴῃ δα]θοίνϑβ, 

διὰ νὰϑ ἔμθὴ οχίοπαρα ἰὸ βυθδβίθη γο8 ΟΥ̓ δϑβοοίϊδίϊοη ὙΠ Ὴ 

ΒΙΘΒίΔΙΟΥΘΒ ἰπ -ὁ τὸ ὅ-ο8 (6. ρ. 8ίἰοῦο τα ὅτ. κλέος 8 226). 

Βαΐ 1Ὁ 8 χυϊΐα ροββί]6 ἐμαί ροῖ7θ ᾿βο]4᾽ ἢδ88 α αἰβογθηὶ 
οτἱρίη. Τῇ ομαϊηρ οὗ {Π18 ὙΟΓ ΙΏΔΥ ΘΟΙη6 ἔγοπι "-ἰ6-Ν "-ἰο0-ἢ 

Δορογάϊηρ ἴο [Π6 ὈΥΪΠΟΙΡ]08 ἰαϊὰ ἄοσῃ ἰπ οὶ. 1 8 219 γΡ. 187 

{8π4 οομραᾶγο 1 ΒΚίθη Ηδηαθ.3 Ρ. 19); ἔογ {ῃ6 ρσϑη. ρ]. μοὶ) 
να) 866 ὃ 8485. οἷ) ποιὰ Ὀ6 τοϊαίθα ἰο ἃ βυρροβθᾶ σὰ 
88 {ῃ86 806. ρ]. πιᾶ8ο. ἄγα)ς ἴο οἷάκν (δ 8260. 8611, ἰδ ἰδ 

Αἶδο ροββί Ὁ] 6 ἴο ϑΒΒΆΠ26 ἃη οἷἀθρ ἤροΐ7ο ρϑγβ!]οὶ ἰο ἴφο. 1] 



Ν ᾿ς Σ ροροιορλλρόθρθόθόθόόππππΠΕονππτ᾽᾿᾽᾿τ᾿ττΠΠ[Π 

88 221. 228. αϑοηϊῆνο (-Αδ]αεῖνο) ϑίηραϊαν. 111 

Ργοίου {Π6 Ἰαίοῦ νἱθ, 81η00 Ἐὸ ἤᾶγο [Π6 860. βἰηρ. πι880. ἀγα) 

κοη) ΜΙ {πὸ Βα ῆχ -(1)͵- ἰπβίθδα οὗ -1ο- (δ 212 ρΡ. 90), απὰ 

ΘΟΠΒΘΑΙΘΗΪΥ ψΜ)0ὼὶ Βῃοι]ϊὰ οχρϑοὺ ἃ πϑυΐορ ροὶ7ὴ (ὁΡρ. ρ. 109 

Ο86. πουΐ. ηι6α 0 }}. 

Οοητίῖυο (-«Αδ᾽αίοο.} διησμῖανγ. ἢ 

8 228. πο βυῆχοϑ ἤν ὈΘΘὴ ἰγδηϑιη 64 ἔροπι {Π6 ραγοηΐ 

Ἰδληριαρα ἴο 18 ΒΟΥΘΓᾺ] ὈΓΆΠΟΠΘΒ, -68 -Ο8 -8δ Δα -810 (--80). 
1. 0 18 ργοῦθδθίθ ἐμαὶ -68 -ο8 δῃὰ -8 ὙΌΓΘ δὈΌΪΔυ -σαγίδη 

οὗ ὁη6 50 ῆχ. [ἡ {Π6 βϑραγαίθ ὈγβηοῆοΒ οὗ [π640- Ὁ ογσιηδηΐο, ουθῃ 

ἴπ ἰδίου 681 {{Π|68, ΤΑΥ͂ δ ΟὈΒΘΟΓΥΘα ἃ γαγίδίοη ὈθΘύΘΘἢ -68 

ΠΑ -08, 88 [,δἱ. αϑῦ'-ἰ8ϑ δι ἃ αδγο8.. (8 Β66 8 ἴο ἀθρθῃὰ Ὁροὴ 

8. αἸἤογοποο οὗἩ ργοθίμηϊο δοοαπίπδίοη, β.Π|1}8. ἰοὸ ἐπαὺ ἴῃ ΚΓ. 
«----- -- ὦ .. -....--΄᾿-. 

1) Κοσϊουβδίκὶ, βυν Ἰ᾿οτίρίηο ἀυ κχόπϊο  δἰηρυ ον, Το ον [πιογηδί. 
Ζιδοῖν. ἐγ δἷἱρ. ὅρυ. ΠῚ 286.ἀ Βϑηῖου, ὕον ἀΐθ ἱπάοζ. Ἐπάυηροη ἀδ8 
Θοη. βίης. ξαη!δ, ἴπ8, ἴα, ΑὈδΒαΠπαΙ]. ἀογ Οδέί. 668. ἀον ἯΙ88. ΧΙΧ (1814) 
Ρ. ὃ. ΒΘΗΓΡΥ, 1, ΔΠΗ͂ΧΟ ὁγα ἂυ Ζόη. ἀ68 [πὸ πη08 ἀδπιοηϑίται δ, [1.6 Μυβόοῃ 

ΙΥ͂ (1885) Ρ. 211 84. Α. Καμη, ὕδθον οἰπίχο Θεποῖϊν- υπὰ Παεϊν ἀμ ζοη, 
Κυλμπἶ Ζιίβοῖν. ΧΥ͂ 420 Ια. Βανυμβο]οπι86., Ζυν Βιάπηρ ἀθ8 ζϑῃ. δἰῃηζ. 
Βιυά. Σὺν ἰάὰμᾳ. βργαοῖς. 1 ΤΊ ἡ 716 6ηλ, ὍΘΥ θη. βἷηζ. ἄἀοσ αν οϑεδημπιθ, 
ΑΥ. Εὐτβοῖ. 1 109 δὶ ἩΗδνοὶ, [1.98 χόπηοιϊ8 ἰπάΐθηδ ἀθβ {πδηιθ8 δὴ 7 
ΥΟΥ̓́Θ]]0, Μόπι. ἀθ ἰὰ 8ὅοο. ἀθ ᾿ΐπρ. 1Π| 414 8β6ᾳ. Ε. Α. Ενὶἐθοἢ, 6 οαϑαῦπι 
ΟὈ]]αποτὰπι οτἱρίηθ οἱ παίυγα ἀθαὰθ ζϑθῃ. βίῃ ρυϊανυὶδ ὨυΙΟΓΙ οἱ δὺϊ. αταθοδθ 
1,δἰϊηδθαθθ ἀθοϊπδιοηΐδ δοπέοττηδἰίοπο, Οἴθββθη 1845. ΓΠυχ 601], θοὸν θη. 

Βίης ἰπ ἀδγ βορβθη. ζιτοϊξθη αἰέρστ. Πϑοϊϊηαίίοη, [μοἷΡ2. 1880. ,Θ 8 κίθη, Ὠΐ9 
Οθηοεϊνζοσια δὰ -οιο ἴῃ ἄθη ποι. Οοαἀϊομίοη, ΕἸΘοἰκοίθθη δ Φαμτῦ. Β. 95 
(1861), 1 δ. 6. Βοϊ]άϊς, θοὸν θη. βίης. ἀονγ ο- Ποοϊπαίϊοα Ὀδὶ Ηοπιοῦ, 

ὙδαθογὈἸθοΒοίβηϑίπι 1881. σαν] η, 6 Ηοχηθτίοα ἔοσπια κι ηϑεἰΥἱ ἴα -οιο, 
Μόϊδηροθ Οταὰσχ ρ᾿. δδ7ὴΓΣΆ 85844(ᾷ. ΒοοΙι6)], Ιοπίδοῖιο αθηίἐἶνο βἰοχυϊατίθ δαΐ 

τευ, ΒεΖ2. Βοίίγ. Χ 280 8. Νᾶϊκα, 6 Γιαἰϊποταπι ζθη. ἴῃ αἱ (1880), Ορυ8ο. 
1181 88ᾳ8ᾳα. Α. Ροίογπιαπη, 6 ρβοηθέϊνο βαθϑἐθπεϊγογαπι ἱπ ἐμ8 θὲ μη! 
δχθυπίϊαπι ζογπια δ᾽ᾳαοί ορβογυδίΐοηθθ, αγοβϑρίοσαυ 1868. 6 δὴ ἀΐπο, θ6] 
κοηϊεῖνο -ἄ8 ἀοὶ ἐθπαΐ ἔϑιηπ}}} ἐπ -ἃ π6}1α Ἰΐπραδ ᾿δεπα 9 βρϑοίβὶ πηϑηΐθ π6}18 
Ἰίησυδ ἀϊ Ρ]δαίο, Εἰνίδία ἀϊ 810]. ΕΥ̓͂ (1816) Ρ. 101 8ηᾳφ. βίοπαββον, ὕδθεν 
ἀδη Οδηοίϊν ἀον 44-διδιημθ Ὁοὶ 1μυοἱ]ὰ8., Ατοὶ. ἐᾶν ἰαἰ. [6χ. 1 195 [. 

Ατὐῦοΐβ ἀοθ Φυαναίΐην!}]θ, [,0 φϑηϊε ἢ βίηρ. ἀθ8 ἐδμὸπιθθ ἐδιιϊπίη9. 9 ὦ 

ἀδῃβ Ἰ᾿βποΐθῃ ἰτϊαπἀαΐθ, Μόμι, ἀθ 16 300. ἀθ Ἰίπρ. ΠῚ 179 8ᾳ. 1άἄενι, 1,6 

Βέμ! ἀθ8 ἰπὸπιεθ θῃ { δὲ δὴ μ θη Υἱδὶ! ἰἱγϊαπάδίθ, ἰδίά. ΥἹ δ4 54. 

Εδτδίοπιϑπη, Ζωυγ ποβοῖ. εαἰτἀθαϊδοιον Ὠθοϊπαέϊοη: ἄοτ ρθη. βὶπρ., 
Κυμη Ζιβοῖγ, ΧΥΙ 321 ΕΒ ΒΟ οί οἢ θ᾽, ον μοιίϑοιθ βθῃ. βίηβ. ἀθδὺ 
μτ ἀπὰ ἐοβιᾶπιπιθ, ἰδία, Χ 80. 

του, 



112 αοπίεῖνο (-ΑἸαξίν6) βἰπρΌ]αν. 8 228. 

ἐμά αἰ-ἀ8 ᾿᾿αἀθη 8 ραά-ά5 Ῥοαϊδβ᾽ (Ἰάρ. -68) ἴπ οοπίταβί σι 
ὀμάγαί-αϑ ογοπ θ᾽ )άπα8-α8 ᾿σομοτῖθ᾽ (Τρ. -08), υ8ὲ 848 {π6 ὕτο 
ἴοττι8 οὗ ἰΠ0 βυ ῆχ οἵὗἨ [Π6 18. Ρ]. δοῖ., ἔἤ"η!)98 ὅπ ἤ-ἤιο8, ΤΩΔῪ 

06 Θχρ δ μθα ἃ8 δυιβίῃρ ἔγοπι {πὸ ΒΘΥΘΓΆ] Π106468 οὗ δοοοῃζαθίοι 

ΜΉΪΟΝ ἃγ0 Οχοηρ ῆθα ἱπ 5ΞΚΥ. ἱ-ηιάβ Ἰτηυθ᾽ δηᾶά ὀῥάγα-ηιαϑ 
Ἑεγπηαβ. 85.661 8 811 ΠΕ ρρ. 241 {᾿ 

1Δρ. -68 ἰ8Β ἔουπά ἴῃ [{8]10, ΟΣ ϑηΐο, δηα Βα] ο- Θ᾽ νυ η]ο, 1) 

“08 ἴῃ Οτϑοῖο, 1ἰ4116, Κοο (ἀπ ΡΟΒΒΙΙΥ Αἰοστηδπῖὶθ). Ασγδῃ 

-αϑ ΤΩΔῪ ΟὗὨ ΘΟΌΧΒΘ ΓΟρΡ βοΐ οἰΠ6} [ἀρ. -68 ΟΥ̓ “08; ΜΘ Πᾶν ποί 

ΘΠΟῸΡ ουϊάθποθ ἔγοτῃ {Π6 ἰδίου οα] ρϑυϊοα ἰὸ βῆ 6. μον ἴὰ [ῃ6 

ΥΔΡΙΟῸΒ ἔΟΥΠῚΒ 8.6 ἰὸ ὃὉ6 Τοίοιτθα ἰο {818 οὐ ἐμαί. Νὸ {ΠΘΟΣΥῪ οδ 
06 θα864 ἀροη ἔουτηβ 816 ἢ πᾶν ἃ ραϊαίαὶ ἰηβίβϑα οὗ ἃ ρυϊίαγαὶ, 

Κκ6 Κ5Κτν. νᾶοσ-48 γοοῖὶδ᾽ (ορ. 1 8 445 Ρ. 881), Βποθ ἰδ 18. ΔΙ ΑΥΒ 
ΡΟΒΒΙ0]6 0 ΒΌΡΡΟΒΟ {πᾶ [Π6 ρα]αΐβὶ 18 ἀχθ [0 8ηΔ]ΟΡΎ. 

ὝΒΟΥΘ -ο8 ἋΠὙΟΥ͂Θ -68 ουΐ οὗ (86 δοϊὰ (1η ατροῖ, ὑπαὺ 18, 

Δηα 6110), {66 ΙΏΔΥ͂ ΒαΥΘ ὈΘ6Π Δ ἰπβύϊποίνο ἀθβῖγθ ὕο Ἰη8 Κ8 

ΒΟΙ6 ΟἸθασον ἀἰδηποίίοη Ὀοίνθθῃ (Π6 ρΘὨ ἾΥΘ ΒΙ ΠΡΌ] ἀπα [86 

ΠΟΙΆ ΠΔΙΥΘ Ὀ]Ὲγ78] ἰῃ -656 (δ 818); ἴὉΓ ἌΠΟΓΘ 411 δοϊαι - να Δ Π]Π0}8 

ἴῃ {π6 βίϑμπι αἰβαρρθαγϑαά, {πὸ ὕνχο οαβ68 σου] Ὀθοοπηο ᾿ἰΔἀοπέ!οα] 

'ἰπ ἔοσῃιη. ΤΠ}6 βᾶτηθ ἀθϑῖσο δέ Οἰθαγ 88 ἸΏΔΥ ἤᾶγθ ᾿ϑά ἃ 

αἰ ογθηὶ οἴδοί ἴῃ Ταὔπ, ὈΥ͂ ΠοΙρίπρ ἰο ἀγῖνθ ουΐ -β ἔγοτη (ἢ 6 

ὨΟΙΏ. Ρ}]., Τορ]δοὶηρ ὁ ὈῪ ἔ-δὲ68 -ὅ8, [ῃ6 ὁπάϊηρ οὗἨἁ ἐ-δίθιηβ (866 

5 819). 
-8 ἰβ Ῥϑυβᾶρθ {π6 βᾶπ|6 οἰθπιθηΐ ΜΒ 8 ἔουπα ἴῃ 800} 

Ράγί 6168 88 αὕ. ἀψ 1μαἰ. αὖ8' [Ιζ 18 πηοβύ ΘΟΙΏΠΙΟΠΙΥ͂ ΒΘ6ΘΏ ἰη ἐ- 

ἈΠ μεβίθιηβ. ΜοσΘ ΣἈΓΟΪΥ ἰξ ἰΒ δα ἀθα ἰο Θοπβοηδηΐῦ Ββέίθ1η8:; 88 

ΠΚν, ἀάπ ΟΥ. δεσ(ς-πότης) ἴοσ ἕάθηι-8, ΟΟἾν. ἀπτηῖθ ΤῸ Ἐ-"16,.-8 

(8 284). Τὸ πιᾶγ 6 οοπίδίποα ἰῃ -Ὧβ ἃπα -ἰδ8, [Π6 Θμαάϊηρθ οὗ 

Βίρθιηϑ ἰῃ -ἄἅ- ἀπᾷ -ἰδ- (85. 229, 280): Ὀυὺ 10 18 αἰ8ὸ ροββί]6 ὑπαΐ 

ἴῃ {1πΠ686 {Π6 βίβι)- πα] ἢδ88 Ὀθθπ οοπίγαοίθα ὙΠ -68 -08. 

αἰδμῃἰνο ΤΌΥΙῚΒ ἴῃ τ-Ὸβ -08 -8 ὙΘΙΘ 8180 8064 [ὉΓ {Π6 Δ0Ϊαὐν 6 

ἴῃ {πΠ6 ραγϑηὺ ἰαηρυᾶρο δηα Ἰδαίου; ἔμπ8 ὅ5Κυ. πᾶρ-άβ8 ΟΥ. νη-ός 

1) πρὲς ἴῃ πρέσεγυ-ς πρέσεβυ-ς ἰδ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἃ Γ0]16 οὗ ἐΐ|0 [ΌΤΙ -Ἔ8 
ἴη Θγθοῖ. [Ιὲ ΤΔΗΥ͂ πάνθ ὈΘΘὴ ἃ ὈΥ- ότι οὗ πάρ-ος ΚΞΚΡ. ρεγεάδ. 860 

ΠῚ ν. 488 Ἐοοϊποίθ 1. 
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νε-ὡς Ἰηθ8η8 Οὗ ἃ Β}1Ρ᾿ δηᾶ Ὡγοη ἃ βῃϊρ. [1 οἂῃ 20 ἸΟΏΡΘΓ 

Ὅς ἀρίογιηϊ θα ΠΟῪ {18 ἀοι Ὁ]6 186 ΔΓΟΒΘ. 

2. «810 1ἴΒ ἰουπὰ ΜΠ ποιυῃ-ϑίοτηβ, ὈὰΐΓ ΟὨΪΥ πο86 ἰὴ -Ὁ-. 

Ις ἰ8Β 116 ΡΓΌΟΡΟΙ ἔοστῃ οὗ ἰμ6 ρϑῃϊίνο οὗ {π686 86:8 ἴῃ 

Αὐγϑῃ, Ασιηθηΐδη (Ὁ  ορ. 8 289), δῃὰ Οτθοὶς 88 6 ΠδᾶΥ6 

{ποῖ ; ΟΡ. αἷ8ὸ ωγοῖδῃ -λᾶ -ἰ, Μοββαρίδῃ -δὲ τὴΓά -ἢ, Ὑ ποίίδη 

«ὰ (Ῥδοοκο, ΒΖ. Βοίίν. ΧΠ 1δὅ8). 10 θοϊοηροα οὐ ρίπα]ν ἰο 

(Πῃ6 ῬΤΟΠΟΙΠΒ, ὙΏΘΠη0Θ [Ὁ ΒΡΓΘΔα ἴο ΠΟΙ Βίθπι|8: 866 ΒΘΏΪΟΥ, 

ὕει ἀΐϊθ ἰάρ. Ἐπάυπρθῃ ἀθ8 θη. ϑίηρ. 22 ἢἶ, δπὰ 1,6βἰκίθῃ, 

16 66]. 81 ἢ. 

Ιὰ {6 1μαἰϊπ δῃὰ οὶ ο ποῦ τὸ ἢπηα {Π6 οπάϊηρ -ἢ (-οὐ 

-οἱϑὴ) ὙΤὨϊ8 ΜΠ] Ὅ6 ἀϊδουβθθα ἴῃ ὃ 289 Ὁ. Τῇ απαβίίοη [8 --- 

ἄορθβ 10 σορτγοβθηΐ (16 ο]4 ποιηῖπη8] ροηϊνο οηαϊηρ ΠΟ ραγο 

ΨΑΥ ἰο {Π6 ὈΓΟΠΟΙΊΪΠ4] ΘΠ αΪπρ' -6-810 -ο-διοῦ ΤῸ {18 ποὸ ἀθοϊβίνθ 

ΔΏΒΥΘΙ Ο8Π Ὁδ6 ΡΊΥΘΗ, ΒΙΠ06 ΔΠΟΐΠΟΡ ΡΟΒΒΙὈΙΠΥ ἢ48 0 Ὁ6 ἴδϊκθη 

ἰηΐο δοοουμπί. [Ἃἢ ΟΥΠΟΡ Ροϊπίβ ἔπδπη {18 84. Ο[086 ΘΟΏΠΘΟΧΙΟΙ ΠΊΔΥ 

Ὀ6 οὐδοτυθα δοίπροη [{4116 δπᾶ Κοὶῆς ((πΠ6 ]ἰαΐθϑί σομ τ θυ ΟΠ 

ἴο ἐπῖβ ϑι]θοὶ ἰβ ἐμαὶ οὗ Υομ Βγδάϊκθ, ἴῃ Ηἷ8 Βοιτᾶρε ζὰν Κοπηί- 
Π188 ἋΟΓ γογ] βίου βοθθη ΕΓ ἸΟΚΟΙαπρ ὑπδβοῦθα Θργδο βία ΠΠΠΙ68, 

1888, ῥρ. 81 61) [ε 18 ἐπογοίογθ ροββίθ]6 (πμαΐὺ (}}8 -Φ 18 δὴ 

ἢ Δ10- ο]ς ἐογπιδίίοη, δορί ηηΐπρ δὲ 80π|6Ὸ ρογὶοα ἰαΐογ ἐμδη 

τ ὈγοδΚ-αρ οὗ (Π6 ραγοπὲ βρθθοῇ. 

ἴῃ Οἰοτμδπῖο πὸ ἢδνο -80., ΜΉΘ 6 ΠΊΑΥ δβδιπη6., ὙΠ 

ΟΥ̓́ΘΗ ΠΌΓΟ ΦΟΒδάσποο (ἤδη ἰπ (Π6 6886 οὗ -δίο, ἴο πᾶν θ6θη 

θοιτον οα ἴτοπι 86 Ὀγοποῦβ. 

Ιῃ Βα)]ο- ϑΙανυομῖς, ποῦ ϑίθιηβ ἰῃ -ο- Βαγο 4 ἴοσγπι ὑ ἰοἢ 

6 οδηποῖ δυζϊ ἴβΚο ἴο Ὀ6 {[πΠ6 Ἰπά4ο-οΥπιδηὶς δοϊδῆνο ἴῃ -ὅά: 

[1π:|. οἶξκο Ο.Ο.8]. οἰἄκα Ἰαρὶ᾽ (8 241), Βοβίᾷα {π6856 (μοῦ ἃγῈ 
Αἶϑο Ῥχοποιῖηαὶ οπάϊηρβ: Ῥ͵ΊΒΒ. 864-826 δίε-8δεῖ (ΠοΙη. δία-8 

δα ΟΟ81. ξέ8ο ἔε-80 (ποπι. ὥξείο ᾿χαυ!α. ΤῈ τοᾶδὸπ σὯΥ 

1Π6 αδίδιτε ἀϊὰ τ[Π6 ποῦκ οἵ ροπίθνο δηἀ δϑϊδῆνο οί νῊδβ 

1πλὲ ἔοσπηβ ἴῃ ἰἀρ. -ἐ8 -5. (Ο.(.3]. »παίεν-ε ᾿τπαῖτιθ ποόίὲ “Ὡοοστί8᾽) 

[2 οΥἹρτη  ὈοΙὴ τΠ650 Γὰποῖοπ8. ΤῊΘ β58πὶ0 σγοάβου ρῥγοἀπορά 

[86 ορροβίϊς οἴεες ἴῃ Οτσθοκ πόσο {μΠ6 ρσρηϊῦτνα ἴῃ -δίο Π84 

τὸ τηρϑηϊὴρ οὗ 83η αὐϊδῦτο 85 πο]] 88 115 πῃ. 

ἈΠ τῆι στιά ϊχοβ [τ ργόράῦ]ο, τμὰῖ ποθὴ τ... ρμδγεέηῖ δρϑοςοὶ 
Β Βνυφσαδοα., Ῥλοανοαές. {Π΄ 
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Ὀγδμο θα οὔ ἴῃ αἰ δγοηὺ αἰ γθοίοπβ, ἐμ 6 σι η ἶγ6 ΒἰΡΌΪΑΥ οὗἩ ποὰῃ 

ϑί6 18 ἴῃ -ὁ- 88 ποὺ Τοργθϑοηΐθα ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ 0516 ᾿ΠΥΑΙΪΔΌ]6 ογτηδίϊοη. 

Ἐνθῃ ἰπθπ {Π 6 ῬΓΟΠΟΙΏΪΠΔ] οπαϊηρ μα Ὀαραμ ἰο ΡΆ88 ΟΥ̓́Θ᾽ ἴο 

ΠΟῚΠΒ, ΔΙ ΓΠΟῸΡὮ ΟΡ Ρ8 ποῦ ἴο [6 βαᾶτηθ οχίθηϊ ἴῃ 8]1] αἰβίγιοίβ 

οὗ {π6 [πᾶ0- Οβυτηδηϊο ἃγθα. [1 18 .8ὺ μοββί]6 ἐῃδὺ {8110 δπά 

ΚοΙδο -ὖ (-οἰὶ -οὐ) γαϑ {ῃΠ6 οπάϊηρ χὰ πο Π6 ῬΓΟΠΟΙΆηΑ] 

Θηαηρ ΟΔΠ]6 ἰηΐο οΟμῆϊοί. Τῇθη {π6 ἰαίθῦ ΜΨ1]1 πᾶν Ὀθθη 

ὙΓΒΟΙΥ αγίνθη ουἵ οὗἉ [16 που βυϑίοπι ἴῃ 1{4]16 δα 6 16, ψΠΘΥΘ 

τὸ σοι (86 ἀἀγ; ἴῃ Βα] ο- Β᾽ανομῖο, Ὀοΐμ αἰϑαρρθαγθα ἰορθίμου. 

Ομ. 8 289, ὃ. Τῃ (ὑογημδηΐο, ἔ-80 Ρ8Β86α ΟΥ̓́Θ᾽ 0 {Π6 ποῦυῃβ, ὙΈΊΟἢ 

18. ἴῃ 811 ργο Ὁ} Ὑ ἃ ΡΘΟΌΠΑΡΙΥ οὐ [86 Οἱθυτηδηϊο Ὀταποῖ ; ΟΡ. 

8. 239,α. Τῇ {86 “φοπὶξνοβ᾽ οί. τιϑέπα ῥβοίπα 8οῖπα Ο.Ἡ.. γι 

οἴο. δῖθ δυϊαξίνο ἔουηϑ Κ ὑπΠ6 ΒΤ ]ΔΥ [ΌΓΠῚΒ ἰῃ [Πα ΔΠΙ8Π, 

γιᾶηο κδμ (8 452), [θη Ὀοΐοτο "80 ραββθὰ οχὰ 0 ποὰῃ β[θ:η8 

ἔῃ 6 γ6 ΠΥ ΠᾶΥ6 66 ἃ μΟΡΙΟα ἰπ ΑἸΘΥΙΠΔηΪ6, 88 ἔπογα ψὰ8 ἴῃ 

Βαϊίο-Β᾽]ανομΐο, θη {Π6 Δο]αίγο ἴῃ ἔ-σαὰ "-ζὰὦ Ἠλὰ, αἱ ᾿ϑαϑὲ ἴο 

ΒΟΙΏΘ Οχίθηὐ, (Π6 ἔπποίϊοη οὗ {πΠ6 ρσϑηζίνα Ὀθβίθ8 118. οὐΤῃ. 

8 2290. 1. Το Επάαϊηρβ -68 -ο8 -8 (0ρ. ὃ 228 

ΡΡ. 111 ἢ). 

1. ἅ-βέθηι8. Ῥν. ἀρ. ἐσξιᾶϑ ᾿δαυαο. Οἵ. χωρᾶς. Ο.1,Αἴ. 
οἱᾶβδ, γογίπᾶ8 (ραΐθν" ξαηυϊ 8 ΒΌΥΥΙΥΟΒ ἴῃ (Π6 οἰα881041 ρογὶοα) ; 

Ττηῦγ. ἐμ δ8 ἐοέαγ ᾿οἰν!αἰ18᾽, ΟΒα. οἰέμα5 Ῥϑουμίαθ. ΟἿν. ηηιᾶ 
ὩΩΘ]ΙΟΥ8. [ἀρ ἔφπᾶβ, δ ᾿ἰβοϊαίθα βυγνῖγαὶ (ΟΡ. (86 δγί]ο1]6 ἐηπα 

δ 420). ἀοί!. σίδῦθ Ο.106]. σφήαζαγ. ΙΑ. γαἥέοϑ. 

ΙαΡ. -ἄ8. 1ζ ὃ οαΥτοα [Π6 ψογα-δοοθηΐ, ὰ8 Οἰγουβοχρα: 

ὁΡ. 1. τιμῆς οπουῖδ Γ1{Π|. 2η»,69ὅ8 ῬαΘΙΙ6Θ᾽ (1 8 611 γΡ. 586). 

Βα ΚΥι.. σηάβεράϊξι-ὃ Ῥυθθαπα οὗ ἃ ἀϊνίπθ τ θ᾽ (βίθπμι 

4ηπά-) ἴΒ ἃ ἀυδίοιβ βϑυγγῖναὶ οὗ ἐπ18 ἐοσιμδέϊοῃ ; 1Ὁ ἸΠΔῪ 6 ἃ Τθ- 
ἔογτηαίθ [Ὁ] οστίηρ 748-ράϊἐ- (8 288) ἀπ πουπβ ἰῃ -αβ-ραϊἐ-ξ 

(οΡ. Π 8 24 ργ». 89 ἢ). ΤἸΏ6 88Π|6 ΠΙΔΥ 6 βεἰἃ οὗ νυ ϑϑὺ. ναϊγψᾶ 
(ϑέοπη ναϊγψᾶ- ἴἔ. ᾿ἀΘΒιγα 16), δβδίποθ ἰὑ ΠΔΥ ΠᾶΥΘ ΘΟ116 ἔἴῸΠὶ 
πραίγψαψᾶ ὉΥ 501] 16 ἀἰΒ8᾽ Πλ]6(10π (ορ. 1 ὃ θ48 Ρ. 482). Τῇ 
τορΌϊαν ϑηαΐηρβ 6 γ 5Κν. -ὥψᾶθ Αυθϑβί. -αψᾶὰ (-:Ξ- -Ῥαλᾶ8) ΟΟῬοτβ. 

-ἀγᾶ (Ξ- "-ἀϊᾶ8), 88 ὅν. ἀξυᾶψαβ 'δααδθ᾽ Αγοβί. μαρπμαψᾶ οὗ ἃ 
Βοβέϊ]θ ἃσηγ ΟΡ ιβ. ἑαιημᾶνα ᾽οὗ ἃ ἴαια γ᾽, -ἰᾶ8 οδτηθ ἔτοπὶ 

βίθιηϑ ἰῃ -ἴ- -ἰδ- (ΒΚν. δγλαίνάβ, ἀξυϊγάβ ἀξυψάβ, 8 280), 48 ἀϊά 

-ςς 
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186 ἀδέϊνο ὅΚυ. -ὥψαὶ Αυϑβί. -αψαὶ ἰηϑίθδα οὔ -αἱ (8 247). (86 

Αγοϑί. -αγᾶὰ ἀπὰ -αψαᾶὶ μαγο -α- ἰπδίθαα οὗἨ -ἅ- ἀοι θέ] 688 θθοϑιβο 

[16 ἰῃηϑέγ. ἰῇ -αψα -Ξ 5Κτ. -αψᾶ δᾶ ὑπ6 βμοστί νόονγὶ (8. 216). 

ΤΏ δἰαγίηρ Ροϊπί [Ὁ ἰπ686 γθ- ΓΙ 08 γὰ8 (Π6 06. δβίηρ.; 

1ῃ ὉΓ. ΑΙ. [ἢ6 106. Βίπρ. οὗἩ ὥ-δβίθιηβ οπαθα ἰὴ ἔ-αϊᾶ, δἀπὰ ὑπαὶ οὗ 

ἀδιδίθιηθ ἰῃὰ "-ἰά (860 ὃ 204). ΑΑποίμου ἔδοίοῦ ἰπ ὑγαπβίοτιηϊηρ 

π6 ο]ὰ ρθη ῦθ ΒΙΠΡΊΠΔΡ ἱπ ἢ-ῶ8 ΔΒ ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἃ ἀθβῖγθ ἰο 

ἀἰβεπροβῃ ἰδ ἴοσπι ἔτοπὶ ἰμαὺ οὗἨ [Π6 ποι. 806. ρΡ]. (5Κτ. ἀξυᾶϑ), 
ΒΟ 8 {Π6 Β4Π|6. 

Βοπιδτκ 1. ὙΜΊΝ ἐπθ το-ξοσηδιίοη ἀξυᾶ-ψᾶ8. [Ο]]οπίης ὀγλαϊ-γἄρ, 
ΘοΙαΡδτο ζθῃ. Ρ]. ἀξνᾶ-πᾶην 1ο]] πίῃς ἐμθ η-ϑέθμιβ, 8 846: Ὁπιῦτ. Ῥοτία-ἰδ 
Ῥογέοι᾽ [0]ονίηρς ἢ 8 Ὁ -ἰα “παδϑαί᾽ δὰ - ἴα δοίαϊί ; Οβο. σϑηϑα-ιεηι ᾿ΟΘΏΒΟΓΘ᾽ 
[Ο]ονίης; ἐΖ-μηι 'ο8δο᾽; Οἰϑαχ. 18. 2γὰ. δηὰ ϑιὰ. Ρ]. δοομμο-ἰαὦ ἱπβίθδά οὗ 
δοομιιοα [ΟἹ] πεγοϊαῦ 8ὅκεϊαα (δηΐθίββοη, Βιίπά. τα. ἢ. 58: ἔδο 
Αὐΐμον, ΜοΡρ. ὕπί. ΠῚ 45, 89 1.); 1μδὲ. χοῃ. υἱᾶτξ [0] νης ἐφιξ (806 
πὸ [0] τη 8536). ᾿ 

ΒΔΓ Κ 2. Α αἰ δογοηὶ Υἱοῦ οὗ 5Κτ. -ὥγᾶϑ οἷο, '8 ἐαίκοη ὉΥ 7. βομηνάϊς 
(Κυλη 8 Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 881 8.), ΠΟ δβδῦτηθβ ὑπαὶ ἐἢ 6 Θῃΐη 8 ἤδΥΘ ΘΟΠ16 
ἔγοπι οἱ-βέθιηβ. ΕἾτγβε, ἢθ {πη κ8, ΤΟΓΘ ἐοταιθὰ ἐμ6 ζθη. "-αἰταΘ δπὰ ἀαί. 

ι-αζαὶ, Τθθη ἰμο80 ἤοσπιβ ζᾶὰγθ ΜΑΥ ἰὸ ὅ-αἰᾶν "εαἰᾶϊλ ἴοτ οὴθ οὗ ἔπτο 

ΤΘΆΒΟηΒ: ΟἰἴΠΟΡ ἐΠΘΥ ὙΟΓΘ ἰηβυθποθὰ ΟΥ̓ βέθῃβ ἰῃ -ἢ-) π ποι τιδὰθ δγλαίν δ 
δγβαίψαξ, οὐ ἴἴθτΘ 88 ἃ οοπίδιηϊηδίΐοη οὗἩ ἔττο ραΐτϑ οὗ οὐ βἰῃδὶ ἴοστηβ, ζ6ῃ. 
"ααϑ δὰ "-Ὧ8 ἰοροίμοῦ Ὀσχοἀποίης ΑΥν. Ῥ-αἰᾶδ, δυὰ ἀαὶ. Ἐ-αἰαὶ ἀπὰ Ὅ-αἱ 
Ῥτοἀποίπρ ΑΥ. Ἐ-αἰᾶὶ, ὁδο} τὰ [Π0 ἀυδπε τ οὗ [86 ἄ-βἔθπι οπάϊηρ. ΤῈΘ 
α οὗ ἴδο9 ρΡοπυ πιαῖθ, 6 οοπέϊπυ 8, τῶϑ κορί διιοσί ἱπ Αγυθβέϊο, ὙἘ118ὲ ἰπ 

δαηβκτὶξ δηὰ ΟἹὰ Ῥογβίδῃ ἔπ Ἰοηρς τον] οὗ [ἢ9 δίγοῃηβ οδδθ8 ογορὺ ἰηΐο 
[80 γαῖ. ΤΟ ΤΟΙΒΔΓΚΒ ΤΑΥ͂ ὉΘ οἴοτοά οἡ ἐπΐ8β. ΕἾγϑί, [86 ΓᾺΟΥ8Β ΠΘΓΘ 
δδδυϊηθὰ 88 ἔΥγρΡ6 8 δ΄ αὐοδίϊζοῃα Ὁ] 6 ὁποῦ ἱπ ἐποιηθοῖγθΒ; δηὰ ΒΘΟΟΠΩΪΥ, 
οί [0 ἀὑὙ76}1 ἀροὴ ἐμαί, Ἧ6 ΠιαΥ Ὑ611 δβὶς ΨὮΥ ἐμ ἰπδέγ. βῖκν. ἀδνανᾶ ἀϊὰ 
ποὺ Ὀθοοσιο γάξνανᾶ ἰδ (πο -ἄ- οὗὨἁ 6 Ῥοπυϊείπιαῖθ οαπθ ἤἔγομι ἐδ6 βίγοηρ 
8868. [ἐ οδῃηοὶ Ὀ0 δίονῃ ἰμδὲ {118 δ᾽] οχοὰ γϑ-ζοσιβδίϊοη "γχῶϑ θυ] ον ἰὴ 
816 ἄχθ πθη ἐπ Ῥγοποχηΐπδὶ -αψᾶ παὰ ἱηναάθα ἐμπο ᾿ἰπβίτυπιοηίαὶ (86 
ΒΑΙΙΘ ΌΓΩι ἰδ 806 ἴῃ Αγοϑβί, μαῤρμαψα). 

π ϑαμβκεί, (16 Βγδμτηδμαθ οἷν ὯΒ ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ [6 
ἀδίῖνθ ἱπ -ἄψαϊ υϑϑὰ ἰῃ ρ͵δοθ οὗ ἃ ροηίϊῆνθ, 88 ψα)ψυαναὶ ᾿οὗ 

86 δου δοῖαί ἴοστη]δ᾽; ΟΡ. ϑέγίψαὶ ἀϑοὰ δ ρθῃ. ὃ 2980. 
ΤΙΐθ τϑἤοστηδοη 8608 ΒΑΡΟΪΥ ΚΟΥ ἰο θ6 ἄπθ ἰο ϑβϑυπίδχ 

δίο 6. 

Ιῃ αὝσθοκ, ἄ-ϑίθιηβ ὙΠΟ δα ὈΘΟΟΙη6 Ιη8800}} 6 ἰοοῖκ [80 

Θ Παρ οὗἉ ϑ8θπι|8 ἰῃ -ο- (8. 289): ὁρ. {6 ΠΟΙῊ. 8]Πρ'. 'ῃ -ἄ-ς 8 190. 

Ηρ. (Ἀ90].) ᾿“τρείδᾶο Βοροί. Τελέστάο κα ἘΡ. «4ἰόσλοο. 1,68Ό. 
8: 
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πα ογ. οοπίγασέ ἰο -ἅ. Ιοῃ. -εω ἴὉΣ "ῆο, 8πΠ4 -εω 18 οοῃίτδοίθα 

ἴο -ῶ; 8480 -εὖ ΞξξΞ -ξο, 860 {ῃ6 Αὐἴμον ατ. ατ.2 Ρ. 89. Ατοδά. 

δια ΟΥΡΓ. ταῦ, ΜΙΘῊ ἰΒ ἀουθδί]ο8δ8 ἰο 06 τοδὰ -ἄμ. Αἰ. του 

ΤΏΔΥ δᾶγθ οἰΐμοῦ οὗ ὑνψγο οὐὶρῖπβ. [Ὁ ἸΠΏΔΥῪ 06 {Π6 ον οὗ ἵππου 
ἔα Κθὴ ΟΥ̓́ΘΡ ὈΟΟΠΥ; ΟΥ 6186 -ἄο ὈΘΟΔΠΘ -δω (ΓΘΡΏ]4Γ), δἃπα -ξω 

Υα8 ἰγαμΒίου θα] ἰὺ -ξὸ οὁα {86 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ἵπποο, ΜΈ Θη {818 

Μ 8 {16 ροηϊίνο; ἸΑΒΟΥ -εο πΟᾺ]α ὈΘΟΟΠΊ6 -ου. 

Ιη Αγοδάϊδη -αὖ ραββϑα ἰπίο ἔδιη πῖπ6 ϑίθπηΒ, 88 ζάμίαυ ἴῃ 

οοῃέγαϑί ἰο Αἰΐ. ζημίᾶς, ἴτοιηα ἡ ζημία ἼοΒ8, ΡιπΙΒῃτηθη. Οἱ 

[6 ΟΥΟΥ Βαπά, [6 ἔθη. οπαϊηρ -ἄς τοίη (0 Ιη880. 8618 [ἢ 

Μοραγίδη δηα ΤΠ ΘΒβα] δ, 88 ᾿“ραίᾶς, Νικίας ἃ8Β ορροβοά ἰο Αἰΐ. 
εἰου; [Π18 Τ6- ΤΟΥ οη 8 ἀὰ6 ἰο {π6 ἔαοί ἐμαὶ σϑῃϊῆνο δηᾶ 

Βοπλπαὐϊγο μ86 Θδοἢ. {Π6 8Β8η16 δπαϊηρ ({π6 ρθη. -ἃ οοηἰταοίοα 

ἔγοιῃ -ἄο), ορ. 8 190 ρν. 6. 

Αἰ. Καλλιάδους (Ποπὶ. -ἰἀδη-ς) [Ὸ]]Ο 8 [Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ {Π6 

δομϊνα οἵ βίθπηβ ἰὴ -εσ-, 88 “Σωχράτους. Οὐ. νοῦ. Στερεψίαδες 

8 202 ρ. 86. ΤῈ Βποαίαη ρϑηϊνο οὗ ΧΟΡΟΣ ποὺπβ οὗ {18 
Κἰπά, «Σαμιάδευς ἴὉΓ ΘΧΆΙΏΡΙ]Θ, ἔΟ]]ονγοα παίαγα! ] Θπουρἢ ἔτοπὶ 

[Π6 ποι]. ἴῃ -ἧς ὈοΟΙΤΟΥΘα ἔγοῃ {π6 ΙοηΪο ἀϊα]θοῖ; ἃ ΠΟΠῚ. 

«Σαμιαδης ἴὰ8 Ὀθ6η ἰουπα ἴῃ Βποάοβ (0.1.6. 2584). Α58 ἴο εὖ 

Ὁ ἐοὸ ὁΡ.1 8 608 ρΡρῃ. 456 ἢ 

Ιη 1μαὐῖπ {π6 οπαϊηρ -ἄξ, 88 ἴῃ οἱᾶϊ, ᾺΒ ΘΑΥῪ ἔγαπιθα 0η 

{Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗὨ ἐπ ροηϊηνο οὗ βίθιηβ ἱπ -ο- (ὀψμξ ἀπ (86 |Π|6}. 

10 ΤηΔΥ̓ 6 οοπ͵θοίξαγοα ἰῃαὲ -αἢ ἤγβὺ ἔουηα ῥ͵δοθ ἰπ πιδβοι}}}Π6 ἄ- 

βίθιῃβ, ΉΘΠΟΘ 1Ὁ Αὔζου ναγβ βργοδα ἴο ἐΠ6 ἔδιηϊπίηθ; οὁΡ. Ατοδά. 

«αὖ τηρηἰϊοηθα ἃρῦογνθ. Ὑ116ῸῚ ψγ8θ ἤγθίέ τηϑβοῦ πθ δηα ἔἤθη 

ἔϑυϊηΐηθ ἰοοὄ. Υ̓́ΠΘΙΠΟΡ {Π6 ΟΥΔΙΠΑΡΎ οἰαββίοαὶ [ὉΤΠ]8 δογίδαθ, 

ὄψιιαθ οἷο. ΘΟΠη6 ἔγοιῃ {Π|8 -ὧξ ὈΥ τ ραν Ῥῃοπϑίίο οἤϑηρθ, ὑη- 
του θα ὈΥ 8146 ἱπῆμπθποθθ, οὐ ΜΠ ΘΕ ΠΟΥ 0Π6 ΔΠΔΙΟΡΎῪ οὗ {Π6 ἰοο.- 

ἀαί. -αὐ δα δηγίῃίηρ ἰο ἀο ΜΠ δ, 18 Βαγα ἴο βαῦ; Θβρθοίδ 

ἃ8Β ἴῃ ἴΠ6 ἔΌΓῚ8. ΜΈ10} τὸ οαπα οἢ ᾿μβοῦρύϊοπθ (48 Ζωαϑαγπαὶ 

0.1.1.1 πο. 41) γα ᾶγθ πὸ τηϑθϑῃβ οὗ ἀδίθυτηϊ πρὶ {Π6 υδη 

οὗ [Π6 ὕννο βουπαβ ΜῈ τηακο ἋΡ -αἰ, οΥ οὗ Κπονίηρ ὙΒδΐΠΟΡ 

[ΠΟΥ τηϑθ ὁπ6 5014 0]6 ΟΥ ἔνο. 

ΟἹὰ [τἰϑὴ ἐμαΐξθ Βθθπὴ8 ἰοὸ αν ἰβῖκθη οὐον (6 δηάϊηρ οὗ 

Βίθη8 ἴῃ -ζἄ- δηᾶ ἴῃ -ἴ- «:6- (8οὲ 86 ἀηὰ ἐ,86). 
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ΒόπΣΚ 8. ΤῊ6 ροη. Εγοο (ποσὶ. ΕΟ) ΔΡΡΘΟΥΒ Οἡ δὴ Ορδπι ἴπῃ- 

βουϊρίϊου 88 Εγοίαδ (βίοϊκοβ, Βοσζ. Βοὶύγ. ΧῚ 151. ορ. Ρ. 19). ΤῊ ΪΒ Ῥοϊηίβ ἰὸ 
"ἰδ 88 ἴπ6 οἷον δ:αρὸ οὗὨ ἐδ -ὁ οὗ ἐμαίίδλο ἀπὰ 8ο 186: διὰ ἔπ θη ἐη86 (ζ- 

ἀξ-ϑίθ:}) πΟΌΪἃ ὍΘ Ρά.8}16], ἀπὰ ὃθ ἃ ἕογῃι 1κΚ Θοίῃ. “γἰ7δη7δ8 ἔτοτη ποπι. 
Ζευσοηαὲ (8 280). 8111, Εγοῖα 8 ῬΤΟΥ͂ΘΒ ΠΟΙ ὉΠ]688 ΓΘ ΔΒθ80116 "πα 8068 
ἷῃ -αι 88 ϑίοϊκοθ ἀοθβ. Βαυὶ ἴῃ δὴ Οσδϑ ἰπϑογίρίίοη Ἰδίοὶυ ἔοππὰ ἱπ 4168 

(890 Αγοῖ. Οδηῦν, 5:8. βοσγῖοβ ΥἹ πο. 28), ἔππθτὸ ἴδ (Π6 ρσϑηϊξίνο οί ον ίσεδ, 
ἩὮΟΒ6 “ 18 ΡΟΥΠΔΡΒ τηϑϑηΐ ἐοὸ ΟΧΡΙΘΒ8 (0 δβουπὰ οὗ 7} ([μαἐἰπῖθο ἃ ποηι, 
Αυϊἱογία). ὙΠΒΑὶ ἰΒ ἕο Ὀθ βαϊά οὗὨ ἐμϊ8 1{ 18 πον οοηδίἀοτίηρ ὙΠΘΙΠΟΣ 
-ὦ ΤἸΩΔΥῚ ποὺ πδῪθ ὈθΘη ΓΘΘΌΪΔΥΙΥ Κορὲ ἴῃ ῥγο- Κοιο "-ἦδ (ΘΙ ΒΟ ΘΓ ἴῃ 

Κοϊεῖο ξ ὈΘΘοπιθδ 2), ΘΒρθοίδ!}Υ 68 -ἰδά (-λα), [86 βυξῆχ οὗἩ ἐμο 2ηΔ, Ῥϑγβοῃ 
Βἷηρ., ΒΘΟΙΙΒ ἴ0 ΘΗΒΎΘΥ [0 βΚΚν. -ἐδᾶδ ΞΞ τ. οσ. -ϑης. ΤῊ πουϊὰ πηρῖκο 
ἦξ ῬτοῦΌΔΌΪ6 ἐμαὶ Και ΐο α]8ο μαὰ {πὸ Ἰὰρ. σϑη. -ἰξδ (1- ἐδιβίθηι8), δπὰ ἐηι86 
τηυσδὲ ὍὯ6 ΘΟ ραγοὰ πιὰ ἴμ6 1μαἱ. ζοη. 7αοἴέ8. ΤΏ 6860 αὐθδέϊοηβ ἢᾶνθ Ὀθθῃ 

Βυρκοδίοἁ ὈΥ οογίϑίη ΘΟΙ πο δ 08 ὙΠΪΟῺ 1 ΒαΥ6 τϑοοὶνϑὰ ἔγοα ΤὨυση- 
ΟΥ̓Δ; ἼἸοαΥΘ ἰπθτὶ (Ὁ Οἶβοῦβ ἰο ἀθοϊάθ. ὈΑΥροῖὶδΒ ἀθὸ ΨΦυθαίην}}}19 ἴθ 
1 Ὀο]ῖθγο τηΐδία θη ἴῃ ἷ8 Υἱϑ οὗ ἐπθ πιαίίον (Μόμι. [Π 80). 

Ο.Η.6. φοῦδα Α.5. χίοξε, ΟΑἩ.Ο. 8ῖρρεὲ (8ϑὶρροα) Α.8. 8886 

(οΡ. ποῃ. αοἶϊι. 8ϊ67α ᾿Κἰπάγοα), Ῥγοῦδ σψῖ ἐπθ οπάϊηρ 
Ῥτ. αθστη. ἤ-ῶζ, ἱ. 6. 8ὲρ}ε δἰδῦθ ἰ8 ἂῃὰ δα-ἰοσπιαΐθ οὐ σμέηθ 
ἀνάοηηθ (Δ Ια ρ.. Ἐ-1δ8, ὃ 280), ἀηὰ οδΥτθα σόδα χίθδ Δ] οηρ 

γι 1. ΤῈ βίθπη 8 ομβδηροὰ ἰο δὴ ἄ-ϑίθῃῃ σιπουΐ ἡ ἴῃ 

ΟΙά Ηἰρα ἀοττηδα, Ὀοίοσο ἔ-ἰξὸ ὈθοδΘ -6 (οΡ. Βταῦμο ΑΒά. 

ατδιμ). ὃ ὅ8 Αππ. 1, ὃ 209 πῃ. 8. ΤΠ δο6. βίηρ. (8 218 

Ρ-. 91) δηᾶ {Π6 ποπι. ρ]. (8 815) γθ τῃοαϊῆοα ὈΥ ΔΠΔΙΟΡῪ ἴῃ 

[Π6 88116 ὙΈΆΥ. 

υϊΐο ΘαΡΪΥ ἴῃ Ο.Ἡ.Ο. ἐπ ἀδῦγο ἔοσιη σόδι σοῦο 18 βοιηδ- 

{ἰππη68 ουπα ἰηδίοδα οὗ σοδαὶ, ἀμὰ ἰπ (Π6 θη οδηίυσΥ ἰξ ροίβ 
[86 ὉΡΡΘΡ Βαπά. 

ΟΙ]α Ομυσγοῖ δ] νοηΐο γαΐν 'οὗ ἃ Βαῃά' δῃᾶ αμόρ οὗ ἃ 
800] ῬΓΘ.ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ ῥτουπᾶ- στη ὙΠ} "ΗΒ ΟΥ π0η8; 6Ρ. {86 

ΒΔΙΩΘ ἴοσῃ 1π [Π6 8060. Ρ]., ὙΏΘΓΘ {6 οΥἱρίηδὶ] Θπαηρ 88 Ἐ-αΉ8. 
866 1 ὃ 219 ρ. 187. ΚΒοΠΟΓΟΓ ἃπα ΤΩΔΗΥ͂ ΟἰΠ 6 ΓΒ ΠΑΥ͂Θ δβϑυχηθᾶ 
ὑμαὲ (π0 ρθη. βἰηρ. γαΐν τϑα]}ῦ 18 {118 800. 9]. ἔογιῃ ; 1Ὁ 18. 861α 

(μαΐ Ὀθοδιιθ86 {Π6 8060. Ρ]. ἰοοῖκΚ {Π6 ρ]δοθ οὗἩ {86 ποι. ρ]. ἴῃ "-ἄδ, 

ἐπογθίοσθ 1Ὁ αἰδο ἰόὸκ {Π6 ρ͵δοθ οὗ {μ6 ρθῃ. βἰπρ., ΒΟ δδὰ 

ἴΠ6 8810 ἔογση. ΤῊ 18 βαγὰ ἰο 6] 16υθ. [Ι͂ἢ ΔΠΥ͂ 0886 ἰῃ6Γθ 

ἯΑ8 ἃ ΘΟΠΏΘΧΊΙΟΣ ὈαδίνγΘ ἢ {Π18 τῷ - δηᾶ (6 οηάϊΐηρ οὗ ἐΠ0 ρθη. 

βίην. ἴδπι. ἴπ Π6 ῬΓΟΠΟΙΙΣη4] ἔοστη ἐο)ς (ποτα. ἐα ἔ. “8 18) --- 866 
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8 420: δυΐ [Ὁ ΤΘΙηδῖηβ ὑποουίαϊῃ ὙΠΘΙΠΟΡ (8 Θπαϊπρ' ὈΓΟΡΘΙΥ 

ὈΘ]οηρΘα ἴο ῬΓΟΠΟᾺΠΒ 8]0Π6, ἃΠα ΟΠΪΥ Βργϑαα 0 ποι η8 ἴον στ αγά8. 

8 280. 2, ὅ- 4δ-ϑύθιωβ (6. Ρ. 68 ἰοοϊποίθ 1). Ρκ. 166. 

δηγδηρί(λδ8 ᾿οο]8θαθ. β85.κν. ὀγλμαίψάθβ, αἀξυϊψάβ αἀξυψάβ ᾿ἀΘαθ᾽; 
Αγνϑβί. δαγεηἰψᾶ, Τιαῖ. γαοῖὶξ5, γαδίξε. ΟΑἩ.Ο. σιέηπο Α.8. χκ- 
ἄοημηθ ᾿άθαθ᾽, ὁΡ. 8 229, ἰαδί ραρθ. {{. δδηιέδβ. 

ΑἸοηρ ὙΠ ὑπθ80 ἃγ6 ἤοσηβ ὙΠ10 ΓΟἸΪΟῪ (ἢ6 ἐἄ-01488: 

αν. φερούσης, ποτνίᾶς; 1,αἷ. πιαίογέαθ (Ποπι. ἡπαξογὶδβ Ἀπα ηιᾶ- 

ἐογία); οἴ. ἡγ)δηα)ῦδ (ἸἸΚ6 8678, ποτα. δἰ 7α ᾿ΚἸπ881ρ)); 110}. 

σοδαποσίῦθ, τιαγοςὶῦβ (ποτῃ. ἡπαγλ Ὅτι 46). Υ̓Βοίμον. Ο.Ἷν. ἐμδ6, 

Βνίσίθ οοπίαϊῃ ἀρ. ᾿-128 ΟΥ Ἐ-188 18 ἀποογίδϊη ; 866 ὃ 229 Βθῃῃ. 8 

Οἢ [Π6 ]Ἰαϑὲ ρᾶρ6. 

ἴῃ ϑδ'αμβκυιέ, 86 ΒΥΔΒτηαπα Ἰἰαηρυαρο μᾶ8 {π6 ἀαίιγα ἰῃ 

ὈΪδο6 οὗ {ῃΠ6 ρϑῃϊῆνο, 88 ϑδέγίψαὶ ἰπβίθαδα οὗ 8{γψ8 (Ποη). {7 

'ποπιδη). ΟἹ. ψα)γψαψαὶ 8 229 Ρ. 115. ἴῃ Αγνϑβέϊο (ὈΥΠῚΒ ΓΘ 

ΟΘΟΑΒΙΟΠΑΙΙΥ ἴουμα τ 0) ἤᾶγθ Ὀθοη ἰηθπθηοθα ὈΥ Π6 ΒΠΔΙΟΡΎ 

οὗἩ βίθιβ ἴῃ -ἴ- οἶς δπὰ ἴῃ -ἰἶτὶ 6. ρ.. λαγαὶβδ) (δμαγαΐξῖ-, [86 

ΠΔΠ16 οὗ ἃ χπηοππίδϊη ΤΏΡ). 

Ιῃ 1μαὑ1π Δ ΠᾶΥ6 -ἰδὶ Ὀ68146 -ἰζβ, ἐαοὶδι, αοἰἱξὲ --- ἃ. γο- 

οστηδίϊοη οὗ {Π6 βαπὶ6 Κἰπαὰ 88 υἱᾶϊ (8 229). ΕὙγμοΣ, ψὸ δηὰ 

εὐ, γαοῖξ, ργοσομῖξ, ἱμαμγὶξ; -ἰ : ἰδΣ τς -αθ: -αἱ (ορ. ὃ 248). 

1ΑΒΟΥ -ἰξ, ἄονγα ἰο {Π6 οἸαβθῖοαὶ ρουϊοα, 88 ψαοὶδ ---- ὈΥΟΘΔΌΪΥ 

ἴΠ6 ἀαἰ.-Ἰοο. ἔογτη (88 248, 268). 

ἼΤΠ6 [τ]8ἢ ροηϊίνο ἔη860 (Ι. 6. 8.0) ἰ8 γατηθα οἡ [ἢ 6 

τη046] οὗἩ Δῃ ἐ-βίθπῃ. Ομ. ἀαί, ἐη8 8 248. 

ΟΙα Ομυγοὴ ϑ᾽]αύοπὶο χορ ἀθα νυοζαδίς ᾿ἱΚὸ αἀιπις 

(8 229). 

8 238]. 8. ἐ-βύθιηβ. Ἠργο ψ͵ὸ πᾶν {πὑ ὺ {Υ̓ᾧΡ6Β8, -Οἰ-8 -οὐνϑ 

Δα -1-08 -ἶρο8 -ἶλ-08 -ἰλτο8. ΟΥ̓ {Π686 {Π6 ΓὈΥΠΊΘΥ ΟΟΥΔΙ ΠΥ ἀπά 

[16 ἰαΐίου τηοϑὺ ῬγΟ ΔΌΪΥ 18 ργοοίμπῖο. Βαΐ αὐ {6 βαπηθ {1π|6 ἰΐ 

ἷβ ποῦ ΟἾΘΑΡ ΠΟΥ͂ ὑΠ6 {πῦῶῦ0 {Υ̓ὦὧΡ68 ἍΟΥΘ ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ ἀἰδιυ δα δά. 

ἃ. -Οὖ-8 ἃπα -ο᾽-8.6. ΝΥ ΏΪΟΙ οὗ {π686 ψὰ8 υϑ6α ἴῃ ἃ οἴυθῃ 

ΟΡ σπου] 06 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ἀοίουμηϊηθα, ἃ8 ΝῈ ΤΙΠΔΥ ΟΟΠ] ΘΟ ΓΘ, 

ὈΥ {Πὴ6 δοορμὺ οὗ {Π6 ᾿ογα: 880, ἤηιρίόὶ "8 Ἱμθητ8Β᾽, "όμοϊ-8 

ονἶθ. Αὐ. "αϊμᾷ (ΞΞ Ἐ-οἷθ οὐ ἴ-οἱβ8᾽): 5Κτ. ἀνδοξ, Αγοϑί. αξάΈζΠίὶ-ὅ, 

ΟΟΡοσβ. ἡγαναγίαϊ-ὃ ᾿οἵ ῬὨγχαονίοθ αν. Ῥαρῃυ]. «ΔΛεγοπόλεις 



8281. Θοηἰενο (-Αὐ]διῖν 6) Βίηρυϊαν. 119 

(ΞΞ. Αἰὐ. “Μϑιεοπολεως), 17 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ͂ ῬΓΟΒΟΓΥΘΩ͂, ἰ8 {Π6. ΟἿΪΥ ΌΤΙ 

οὔ (μἷἰ8 Κιπὰ ἴῃ ατθθκ. {{π|Ότ. ΡΠ 68 Ῥοβοδθ᾽ ΟΥ̓ ὋὉΟΓΙΒ. 

Ιηοπί8, Ο8ο0. ΗἨογθπίαϊζοίβ Ὑϑπουῖβ, Υ]αρὶαθ᾽ 1), ροϊπίπρ ἴο 
ΡΓ. 114]. "-οἶ-8. Οουτηδηϊο [88 ΟΠΪΥ ἴδθπι. βιιδδίδηϊινγοβ : Οοἰἢ. 

αηϑίαϊ8 ἴον "-οἱδ, ΟΙἩ.Ο. οηϑέὲ Α.83. δϑίο ἴῸΥ "-εἶβ. ΟΥ [Ὁ "-ἶ2-68 

(6ὁ.) οὐ ἔ-δῖ-ἐ8 (ερ. Ηοχη. πόλεος), 1Κ {Π6 100. ὁη8: ῬΟΥΠΔΡΒ [ὉΓ 

Ἐςρρὶ (8 2660). 211}. μαζέδα, Ο.Ο.81]. κποδέῥ, ὀοτασαοῃ στοῦ ἀ-ΤΌΣΤΩ 

Ἐ.0})8 ΟΥ ἤ-οἱδῦ 

Ὁ. -[-0ὁ8 «108, -ἶλ-ε8. -ἰςο8. ΒΚΥ. -ψ-αϑ -ἰψταβ Ὀθδὶαθ -- 

ἴῃ {Π6 τηᾶ80. δπα προαΐ., 88 άσγψαϑ, αγῖψάβ οὗ ἃ Ρουθ τηϑδη΄. [ἢ 

Αγνθβίο {Π6Γ6 ΔΓΘ ἃ ἔθ Ὁ ΘΧΔΠῚΡ]68 οὗ (Π6 ὁπ αϊπρ' -γδὶδ, 88 αἱ σὶξ 

(δίθπι 7αἱπῆ- ᾿ποιηδη᾽, ορ. Βαυίοϊοιηδθ Αὐν. ΕΌσβοὴ. ΠΠ 64). Βαυΐ 

{18 ΠΙΔΥ͂ Ὑ611] ΠΑΥ͂Θ ΔΡΪΒΘ ΟΥ̓ ΘΟΠπίδΙ Πα 0 οὗ -δἰᾷ δῃηὰ ἔ-ψαϑ8; 

ὁΡ. αοίμ. ζίημάμβ ᾿οὗ ἃ ομθοῖκ᾽ ἱ. 6. "λύμμαμϑ (8 282). Αγτηθῃ. 

δγίἑ, ῬΟΥΒΔΡΒ [Ὁ ἤεῖϊθ8 οΥ Ἐ-ἐϊο8 (ορ. ζαγάμ ὃ 282). Ιῃ 4]]} 

ἀϊαϊοοίβ οὗ ατθθκ οχοορί Ἰοηΐῖο δπὰ Αὐξο {π6 ΟὨΪΥ͂ {Υγ}06 8 ὄφιος, 
φύσιος, ΜΏΪΟΝ [ΟΓΙΠΔΙΪΟη 18 4180 Του ἰπ Ιοπὶο Ὀοβίάθ {παι 

ΜΓ ργ. αν. ἔ-θΐ-08 ΜΠ ΙΟ. Μ1Π Ὅ6. ἀρβουϊ θα ἃποὸη (6. ποῃι. ρ]. 

ὄφιες 8 817); πόλιος ΤΑΥ͂ 6 ΓΟίουσθα ἰὸ {Π6 ποιῃ. πόλῖ-ς (δ. 2858). 

[ ἰδ ἃ αυορϑίου ὙΠοίμοΡ Τογαμίαβ, ἴουπα ἱπ δὴ [τἰβϑὴ Ορϑῃηὶ 

Ἰηβου]ρίοη, ὈΘ]οηρΒ μοῦ; οΡ. Εἰ γοῖαβ ὃ 229 ἤθῃῃ. 8. 117. ὙΠῸ 

Θπαϊηρ οὗ Οὐθυηδῃ τηδ80. ἐ-Βίθιηβ, Οοἴϊ. σαδέϊΒ ΟΕ, φαδέθ8 

Ο.106]. σοϑέδ, πορὰ ποῖ ἢᾶνθ Ὀθ6η ὈΟΙΤΟΥΘα ΘΗ ΓΟΘΙΥ͂ ἢῸΠῚ Βύθπηβ 

ἴῃ -ο-. Αγ. αογπ). ἔα ΟΥ ΠΙΣ ταῦθ πᾶν Ὀθοοηθ ἔ-ἶζ, 

πὰ (Π18 οου]ὰ ΘΑΒΥ πᾶν ὈΘΟΟη6 ῬΘΡΘΟΟΥ 888: 1]αἰθα ἰοὸ 
Ἐ-6-8(0) (8 289), ΘΒρθοίδ!ν ἢ {πΠ6 βίους ἔοσπα οὗ {μ6 “ἀδίϊγο᾽ 
οὗ {π686 ἐ-βίβιπηβ Ὑ88 ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἃ ροπαΐπθ ἐσοδδ (8. 260). 

ΤῊΙΒ βϑοοῃα ζΟστη οι 866 ιη8 ἰὼ Ὀ6 τοϊαίθα ἰοὸ ἰπ6 ἢἤτνβί 88 

5Κν. πάριι-αϑ ἴο ΟἿ. ἀπηῆϊθ “ΠΟΙ ηἶθ᾽ (Ὁ ἔ-Π1|68), Αγοϑβί. 

μαγμιαρϑίγ-Ο οὗ δὴ δηίαροηϊθί᾽ ἰο 8δίαγοδ ΟΥἨἁἧ 4 τυ] οτ᾽, Οἵ. 

ἀνδρ-ός ἰοὸ Αγοϑί. παγ-δ ᾿οὔ ἃ τηδπ᾿, ὅν. ἀὐσυστάδ ἴο ἀνό-ᾧ “οὗ 

1) ΟΥὗἁ οοὔγεθο ἰὲ 18 ἃ αποϑέϊοη Ὑποέμον ἐλ}8 ἤοστα ὈΘΙομρΒ ἰοῸ 8 βέθῃ 
ὙΠ} «ἰἀἾ- οτὐ τὴ -ἰἀἐ- ἴῸΥ ἰΐ8 βυ ἔχ (866 Π ὃ 102 Ρ. 810). Ιὲ Ὀθ]οηρδ 
ὮΘΙΘ ἴῃ ΔΗΥ͂ 6880, Β'πο0 ἐδ «6.8 οὗ 811] δΘοῃβοπδηϊ-βίθιῃβ οδθ ἔγοτῃ ἔπο89 
ἴῃ -ἰ-. ΤῈ 80 ΠΔΡΡΘῺΒ ἐδπδὲ 0 ζΘΏΪΟΥΘ ἔγοτα δὴ υπᾶἀουδίοα οτ βίη] ἐσβέθτα 
..88 ὈΘΘΏ ὈΤΟΒΟΣΥ͂Θα, 



120 αϑοπἰεῖνο (-Αδ]δενο) βίη ρυαν. 8.281. 

Βοανθη᾽, Οἵ. ἔβος ἴῃ Βόσ-πορος Ὁ0Υἡ ἔ4μ4-08 ἴο Β]κσ. σότῥ 'θονίβ᾽. 

Βυΐ οὐϑῃ 1 1Ὁ Ὅ6 ῥγοθίμηϊο, 10 18 Ῥοββί 816 (πὲ 'ἴῃ 006 ΟΥ ΟἾΒΘΓ 

ὈγΆΠΟΙ οὗ (Π6 οΥἱρίπαὶ Ἰδηρύαρα ἰᾧ 1Β ΡΑΡΠΥ ἀπ6 ἰο {6 ΔηΔΙΟΡῪ 

οὗ ζ- ἐϊσβίθῃιβ σι (Π6 Τρ. δπάϊηρ ἔ-ἐλθ8 Ἐ-λτο8. ΕὟὉΡ ΟὙἾΘΟΚ, 

ἴῃ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΡ,, (18 βυρροϑίϊοη. οδῃ ΠΑΓΑΪΥ 6 τα͵θοίθα, ἴῃ ΥἹΘῪ 

οὗ (86 οΟΥ6Υ οα8θ8 οὗ (ῃ6 ρῥαγϑαϊρτη ἴῃ ἀἰα]θοίβ ΒΘ (ἢ 6 

[ουτπδίϊοη 18 ἴουπά. 

6. ΕἸ ΠΛ ΠΙΠ6 ΓὈΤΙΏΒ ἴῃ ϑ'ῬδηβΚΥϊ  ἤᾶνθ -γᾶβϑ 88 ΜῸ}Π 88 -ἄῥ, 

6. 8. ἀυνψᾶϑ. ΤῊΪΒ 18 ἃ Τ6-ὈΥΙ δοη οἡ (Π6 11η68 οὗ (ῃ6 7- 28- 

οἷα88 (8 280), δπὰ ἰὑ ὈΘΟΟ68 ΠΊΟΓΘ 8Πα ΤΟΓῈ ΟΟΠΊΙΠΏΟΏ ἴῃ (ἢ6 

ΘΟΌΓΒ6 οὗ {Π6 ἰδίου οὗ (18 ἰδηριιαρθ. α ἢπά ἃ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΙΪ Πρ, 

ἀαἰ. ᾿ἴπ -γᾶὶ (8 249) δῃὰ Ιοὺ. ἴῃ -ψᾶηι (8 266). ΤῊ ροϊπί οἵ 

οοηΐαοί Ὀούνψθθῃ ὑμ686 πὸ 0148868 οὗ βίθιηβ 88. {Π6 ᾿πβ(7. 819... 

ἀυψᾶ : γμαίψά (8 218): ἤδηδα {86 γϑ- ουτηδίίοη ἀγο86. Ανοβϑί. 

ϑαν-ῦ, οοπίταϑί 8. δε (οἷ-- αν]8,), 18 8 τϑ-ιϊογηαίθ: (μ6 βίθιη 

18 ΤΩΟΠΟΒΥ ΔΌ16, - ΜΉΘ ἢδα ϑοιηοίῃϊηρ ἰοὸ 4ὁ ΜΠῺ {μ6 ΟἤΔΠΡΘ. 

Οομράσγο (1) ρθη. ρ]. ϑαψ-αηι, ῥγαψ-ταηι ᾿τιατη᾿ (8 848), στ [6 

Βίγοηρ' βίθπι, δπὰ (2) 88 ἵῃοῃ ϑυ δῖ. βέθπβ, ρθη. 8ϊηρ. Υ δ. 

πάγ-αϑ ([Ὁ] Οπρ πάγ-: Ανοϑί. μαγ. (8 285), γρά. σάυ-α8 

([Ὁ]οιηρ φάυ-): σό-ᾧ (8. 288). 

5Κν. ράΐνμν ᾿οἵὗ ἃ Ὠυβθαπα᾽ δπὰ λάμψιν ᾿οὗ ἃ τ θ᾽ (Ὁ]Π]ονν (ἢ 6 

ἴοσιη οὗ μέγ ηιαίν (δ 285); ορ. ἀαῖ. ραΐψ-ὃ Ἰκὸ ρὲέν-ὁ (8 249), 
ἰπϑίν. ράϊψ-ἃ 1 ρέἐγεὰ (8 218). 8.600. ὙΥ̓δοΚούηαροὶ, υη᾿Β 

Ζοιίβοιν. ΧΧΥ͂ 289 ἢ, 

Αὐεΐο ὄφεος, φύσεος, πόλεος ([Π6 ἰαϑί, ΜΠΪΟΝ ἰπ ἴουπα ἰῃ 

ΗοΙμοΡ δηα ΤΠ ΘΟρΠΪ8Β ἰ00, ΟΟΠ.68Β ἔγομὶ ἰῃ6 βίθιηῃ πολι- ΠΟΙῚ. 

πόλϊ-ς, ἃ Ὀγ-ίοση οὗ (6 βίϑθῃχ πολῖ- πΟΙη. πολῖ-ο). 1686 

οϑηηοί ΤᾺΩΪς 88 ΓΘΡΊΪΔΡ ἀσυθοροπηοπίβ ἔγοιη ργοϑίμηϊὶς ΟἼὙΘΘΚ 

[ΟΓΠῚΒ ἴῃ ἔσεος ἴὉΓ ἔ-είτος, ὈΘοδα86 -ἐο- 18 ἀποοῃίγαοίθα. ῬΟΒΒΙΌΙΥ 

-εἰὐτος ψὰ8 αἰἴδοίθα ὈΥῪ (ἢ6 δπδίορυ οὗ -ε(ῦ)-ος ἴῃ τ -ϑ6 18 

(1. Βομπιαί, Κα 85 Ζοίίβοιν. ΧΧΥ͂Π 801 ἢ). Ορ. ὄφει 8 266, 
ὄφεις ὃ 8117, ὄφεων ὃ 848. 

ΤΏ Ἰο6. πόληι (8 260) ραν γὶϑδα ἰο Ηοχ. πόληος: δπᾶ ὈΥ͂ 

χυδηὐ αίνο πιϑίαί ἢ βδὶ8 (1 8. 611 ρ. 462) -ηος ὈΘοδπιΘ -εως, [Π6 

Αὐἴς ναγδηΐ, 88 πόλεως, ὄφεως. 

Ϊὴ 1 αὐ]π, Π0 ΘΧΔΠΡ]6 οὗ ἐμ Τὐπιθγο- ϑϑιμηο ἀπ ῥτὸ- 
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οἰ μπῖο 1ἴ81}15 δῃαϊπρ -δἰ8 δὴ 6 ουπα. ΤῊΘ ἰὈΓπΒ οπαϊΐϊηρ ἴῃ 

-ἶϑ -ῖΘ ὙἘΙΟ 706 ἰουμα (48 οὐἱδ. ραγίϊδι, ραγίμδ) τὸ ἀπ ἴο 

{Π6 881ὴ6 οΟΠ Ιδβίοῃ Οὐ ϑ ἐ-βίθιηβ ὙΠ ΘΟὨΒοηδηΐ βίθιηβ ΜΨΉ1ῸΠ 16 

ΒΑῪ ἴῃ Οὔ, ὃ 214 Ρ. 92.ὡ γα δζἵὸ ποί 7υβι1Π04 ὈΥ (Π6 

Κποῦγῃ ἰδ] οὗἩ βοιπα ἱπ δβϑιμηηρ ὑπαὶ Οὐΐβ βίδῃ ἀ8β ἔὉγ ἤου)ὲδ 
ΔΠα ΔΗΒΎΘΙΒ ἴ0 Ξ'ΚΡ. ἄσψαβ (ΕΤΟΘἢα6, Β622. Βοὶίν. ΧΤΥ͂ 114). 

Ιὰ ΟΙἹὰ [τἰ8ἢ, βιιθϑίϑηϊγοβ ἤαῦθ -ὸ -α, 88 7ζαΐμο γαίδα, 

ὙΒΙΟῊ 18 ἴο Ὁ6 τοίοιτοα ἴῃ (μ6 ἢγβθέ ἰπβίϑβῃοθ (ὁ ἔἤπῦβ. ὈΘΟΔΊ186 

οὗ 7τασαξίοβ (οΥ Εὐυαοαί08) ἀπ ϑ'μυαίίοβ, ΠΟ, ΟΟΟῸΡ ἱπ Ορδπη 
᾿πβουρίϊομθ. ΤΏ ἰογπηδίϊοῃ 18 ποῖ οἱ 8γ. 

ΒΟΙΔΥΚ. [Ιὑ 18 αυϊέθ Ροββὶ Ὁ]90 ἐπὶ {86 ϑηάϊηρ οαθ ἔγοπι ἐ- 8.618 

(8 2832), 88 ἱπ ΟἹὰ 1οοϑϊδηάϊο ἔπ -α΄ οὗ πεβίοθμιβ ραβϑδθὰ ΟΥ̓ΘΥ ἰὸ ;ζη886. 

ϑέθιῃβ ἰῇ -ἰ- (6. ᾧ. ῥμίαν ἴγοτη. ποι. ῥμὶν ἵὅϑρϑαδκονῦ, οτγδαίοσ᾽). Βυῖ οὔθ 
Δ 866 Π0 ϑυ{βοϊοηϊ οδ086 [ὉΓ δυο 8 ῬΥΟσΘΒ8Β δ 80 ΘΑΙΙΥ ἃ βίαρθο:; οη ἐξῃθ 
οὗδοῦ μαπάᾶ, ἰξ ἰ8 οογίδίη ὑπαὶ ὑπ6 ζ6ῃ. Η]. δίίπε η- σᾶϑ Ὀ01}} οὐ {6 ΔΏΔΙΟΖΥ 
οὗ 7ᾶἄϊμε η- (8 349). Α ρτιουπά-ἔογπι "-ο(})}-08, 8 ἰγδηβίοττηδίίοῃ οὐ "-οἕδ, 
σΟ]] ἃ Βα βέγ (Π6 Ῥῃοηθίϊο Θομαἰξοη8: Ὀαὲ ἰξ 18 ἴῃ ἐἰ8617 Βαγά γ᾽ Ῥγοῦδ]6 (1 
Βρίέο οἵ ἀ᾽ Ατϑοὶβ ἀθ Φυθαδίηυ!}]ο, Μόμι. ΥἹ ὅ4). Τμδὲ "“οὐθ οουἹὰ ὈΘΟΟπιΘ 

-ὅβ ἴῃ ἴῃ6 ΤΟ ΌΪΔΙ ΘΟΌΓΒΘ οὗ βου ΟΠ Δηρ56 ΠΙΔΥῪ δ6 δβεαϊὰ ἰο Ὁθ ουὲ οὗ {Π6 
υθϑίΐοῃ. 

8 282. 4. τἰ-ϑίθιη8. ΡΥ. 1ἀρ΄. -ο|ρ-8 -οἱί-8 Ἀπ -π-68. --08 

-ἰμὸ8 -το08., ΘΕΏΒΜΘΡΙΩΡ ἰ0 (ῃ6 ἐκβίθιη ἰΥρθ8 (8 281). 1 18 

ἰτθ ὑπαὶ -ομς8, ΨΆΙΟΝ 18 ΠΟΘ δβϑυιηθα ἰοὸ ὃ6 ἃ Ὀγ-ΐοσιη οἵ 

τομτϑ, οδηπού ὃ6 ἀοΠἤΠ ΘΙ βῆθνῃ ἴο ἤᾶγθ οχίβίθα, δυΐ ἰΐ ἰβ 

ΓΑΙΡΙΥ ἰηἴοιτοα ἔγοπι (ἢ 6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗἁ βίθιηϑ ἰῃ -ἰ- (Ο 80. σαδέγουϑ: 

Ηδετϑηΐαίθ(8). 

8. -ο9-8 Δῃ4 -ομ,-8, [6 ὁη6 ὈΘΙΟΠρΡΙηρ ἴο ΟΥΡΊΏΔΙ] [ΌΓΙῚΒ 80- 

οοηἰοα πκὸ ἔβῆμόμ-8 Ἅ1ΠΠ᾽, (86. οὐοσ (84 Υ) ἰο ᾿ηηδαδιοι,- 8. ὙΔλ6]]18᾽. 

Αγ. ἔπαμ-δ (ΞΞ ἔπομμνβ οὐ ἔπομ-8Ὁ): δ5Κγν. δῃῆηό-ὃ; Ανοβί, δᾶζδι- 

δασαο-ὄ, Ο.Ῥοιθ. ζάνγαι- ᾿Ογτὶ,. 1,αἱ. »εαπᾶδ; Ὁπιθν. ἐγίξον ἱτἰ θ᾽, 
Οβο. σαβίγουθ αἴ ; ἀγρυΐηρ ἔγοτῃ {ἢ 6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗἉ (6 {Ππ|ῦν. Οβ8ο. 
Ὁ δὲτ8 ἴῃ ἐ-βίθῃηβ, 6 ΠΊΔῪ ἀογῖγο 1{4]. ἤ-ομ8 ἴγοη ὅ-μ-8 (1 ὃ 6ὅ 

Ρ. ὅ2). ΟΟἿΙν. δοείδο -α, Οράπι ποῦ. Τγομαίμφοβ, Βγιβοσοβ 
(ἀουέ]688 τὶ! δ) ἴον ἀρ. ἔ-668 ΟΥ ἤπομ8:; ἴῃ (6 -ὦ οὗ Τγοπα- 

φίδι, Νείέαϑαφγιε οχ Ορᾶπι ᾿πβουρίϊοηβ ἴθ. Ὗ 4108 (ϑίοαβ, 

Β6Ζ2. Βοίίν. ΧΙ 145) ΤἬ ΓΏΘΥΒΘη ΟΟΠ]ΘΟἔΓΟ8. ἃ αἰ] οῖο ὑγαπῃ8- 

ξογταδίίΐοῃ οὔ “.ὅϑ98. Ὅἀοίϊι. ϑιωιάμα, ΟἩ.Ο. ἐρίαδ γγίάο ᾿οἵ 

ΡΘδοθ᾽, Ο.166]. ϑοηαῦ Ῥγ. Νογβο ἔϑφησα, Ὁγ. ἄθγπὶ. ἤπομ8. τ-Ξ. ΙΔρ. 
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1 ΤοΟ-8. [Ἃἡ1ἢ. ὁβὩπαῶῦβ Ο.Ο.85]. ϑγηῖῶ, σΟΙΉΠ0Π ΤΟΙ α- ΓΙ 

ΟΡ ἔπομρ-8 
Ὁ. -μὸ8 -π-08, -,τ08 -μ-08.. ὅΚΥ. -ῦ-αϑ -«τἰῦ-α8 ὈΘΒ146 -δ-ᾧ 

ἴῃ {π6 Πηϑ80 0} 9 δηα πθαΐθῦ, 88 μαξῦ-48 'Ῥϑοουῖβ ηιάα)ῦ-α8 
᾿πάσϊιυ-α 8 ἸΔ6}}18. Β᾿ ΠΝ] ΑΥΪΥ 1πὰ Αγοβί. -ῦτῦ Ὀ68146 -ὅμᾷ -αοὐ, 88 
αγαβιυ-ῦ (χγαίμ- “11, ρόσον, ἰμίθη τ 5Κγ. ζἀγάΐυ-αϑ. ΑὐΘΗ. 

ζΖαγάμι, ῬοΥθαρΒ [Ὁ Ἐ-μρτ8 ΟΥ ἤ- 9 Ρ"ὸ8 (ΟΡ. 8γιῖ ὃ 281 ρ. 119). 

ατϑοὶς Ιοῃ. γουνός [Ὁ ἤγονέοος (Ότ ποτ. γόνυ 'σοπα᾽, ορ. (Π6 

Αὐυΐπον, α΄. ατ.3 ὃ 10 ὁ. Βδπι. ρ. 100), γένυος (ἔτοτη ποχη. γένυ-ς 

ὉΠ π᾿ -- ΒΚ. λάπι-δ). Τ[Τιαἰ. δομαξιβ Οἱ. βομαΐμοβ, σογημὲϑ, 

ἘΔ]180. ζοηαΐξμο (-8 ἀγορρθ4) ΠΙΑΥ͂ δ ὁΟπ|6 ἴγοτῃ οἰ 6 οὗἉ {Ὁ 0 

Βτοῦρ8 οὗ ἰογηβ --- (1) ἔτοη ἤπμμ-68 ἔ-ρτο8. ΟΥ ἔτ -08 Ἐ-μτο8, 

ΟΥ (2) ἔγοιη "-δ-68 ἔ-ομ4-08 ΟΥ ἤ-ομ-08 ἔ-ομ.-ο8: 60. ἀαΐ, βομαϊΐι-ἶ 

8 250. πῃ Οἰδυηδηῖὶο ἃΓ0 ἴουμα ἃ ἔθνη [ὉΥΠῚΒ ἰῃ -Ἴ- [ὉΓ -πῖρ- 

(( 8 180 ρΡ. 158): αοἴι. γιαη8 ΟΠ. γιαθρ 'οῦ ἃ τηδῃ᾿ ἴῸΓ 
αὶ Σ Ἐπιαημεῖς ΟΥἨ ῬπιααΣ ἘΜΙαΉΜμ-αΣ τα ὅϑ.γ. ἔηιάηθ-αϑ 

(αββυπιθα Ὀγ-ίοσιη οὗ φιώμεδδ) ); αοἴῃ. ζέμμάμβ ᾿οἵ ἃ ομϑοκ᾽, 

ἃ ΟΟΠΊΡΟΒΙΐ6 ΟΡ 8 δίπρ' ἔγομῃ οΟΠ δηλ παίϊοη οὗ ἔζύμαμα τς δ5Κτ. 

μάπσξ ἀπὰ "λμς "κι τε τ. γένυος (ορ. Αγοβϑί. λαίηγσὶδ 
8 28] ρΡ. 119), ψβθηοθ ὈΥ ΔΗΔΙΟΡῪ ΟΟΠΙ68 [6 ΠΟΙ]. ζέμηι-8 

ἰπϑίοδα οὗ ἔἘζέμμβ τ-Ξ 81κγ. μάμι- οἷο. 

Ἤρρο, 838 ὙΠῸ (ῃ6 ἐμβίθιῃηϑ (ορ. 8 281 ρρ. 119 ἢ), ἴἢ 18 

ἀου θυ} ΠΟῪ ἂν (Π6 βϑοομᾶ ἔὐὔρ6 τϑργοϑϑηΐβ 8Π Οὐ ρὶη8] [ὉΓ- 

πιαϊίοῃη. 76 ΔπϑΙοΟρΥ οὗ ὅ- πρρβίθιηβ, ψοἢ μὰ ἰῃ6 ῥγ. 1ἅρ. 

ΘΠ -Ἡ0-68 -μῆρτ08) ἸΏΔΥ ἤδγο δοίθα 1ῃ 8ΟΙῺ6 ᾿ἰηβίβθηῃοθβ. 

6. Βαβι. ΤῈ ἔδιηϊπΐηθ ἢδ8 ἃ ἔὈγΠΟΓ ΘηαΙπρ' -ᾶ8, 88 

ἀδδηυ-ἀ8 ἴτοτη αἠξηι- ἸΩΠ]ΠΟῊ οον᾽ (80 4180 ἀδί. -οἄϊ, ἴοο. -οᾶμι). 

ΡΔΓ8118] ἰο (860 -ψᾶβ ἴῃ ἰθιηϊπῖὶπθ ἐσβίοῃβ (δ 281 γμ. 120). 

Οοπιρᾶσο 8 219. Ανοβί, δάσαιιξ σπιῖΐὰ ῃ6 β8π|6 ἄμ 88 [{Π6 

ΠΟΙΏ. 81ηρ. οἷο.) 866 ἃ 26], 

ατοοῖκ. Αα]θοοίίνοβ δἀπα βοπὶθ ϑβϑυδβίδηϊνοβ πᾶν -ε(ῇ)ος, 

88 ἡδέος, Ιοη. Αἰίΐ. πήχεος, ἀστεος (άστυ τ. ᾿οἰἔγ᾽), Βοροί. ῥαστιος 

-εἰρ-8 

1) Α ἀϊδῥογομὶ οχρδηδίίου οὐ οὐδ. αηδ τπαθηξδ πιαμηαηὶ οἷο. -- 
ὙΠ Θἢ, ΠΟΎΘΥΘΙ, ἀο0608 ὨοΟὺ ΟΟὨΥΪΟΘ ΤΩΘ “--- 18 ΧΊΎΘΗ ὈΥ ΒΟΣΖΘΗΌΘΓΡΟΓ ἴῃ {ἢ9 
Βουΐδοιο [1ἱὐογαίαγζοϊξυηρ 1890 Ρ. 14. Ηο δϑβύμιθβ ἔνὺ ἴοτβ οὗ {80 
βέθιηι, αη- δηὰ τιαναη-». 
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ἴογυ Ἥξαστεος (1 8 θ4 ρΡ. 51), Οτοί. νἐέος (υἱυ-ς ᾿Βοη). ΑΪ80 Αἰ. 

πήχεως, ἄστεως οΟῃ [ἢ6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ὄφεως πόλεως (8 281 ρ. 120). 

Παὐϊη Βᾶ8 ἔγομη ἰ(8 Θαυ]θϑί βίαρθ δῃοίῃοῦ βοὲ οἵ ἴΌΣΠῚΒ 

ΒΌΟΙ 88 φμαοϑίξ δμηρί;Σ. ΤιΑΟΓ οὴ {Π6 οΟἴ6Ρ οα868 ΜΈΓ οἴἶθη 

ἕογιηθα 88 ὑμοιρῇ ἔγομη ο-ϑίθμηθ, 8πα ἴῃ {ῃ6 οπὰ {ῃϊ8 ἀθοϊθηβίοῃ 

ΔΌΒΟΡθΘα 411 ὠεβίθῃῃηβ. [1 βΒθϑιὴβ [0 τη6 ἃ ἀυθδίουβ ροϊπὲ ψΠΘίΠΘΓ 

1Π6 ροῃϊῆνθ ἴῃ - γϑ ἤγθί βιρροβίθα ὈΥ {86 οἤϑηρο οὗ -08 

0 - ἴῃ {16 ΠΟΙ ΠΑΙ͂ οΟὗἨ ἁ Ο-Βίθιῃβ (ὁρ. αδ8:,-8 ἰουγι8 

ἀθο] θα 88 ο-ϑίθπιβ, Μ}1Π8ὲ ατ. δασύ-ς ὅκτΥ. ἐγδιάς ΔΥ6 ϑίθιηβ 

ἴῃ -ἴ-7) Οδβ μοῦ, Μογρῃ. Ἰ᾿ηΐ. ΤΥ 78). 

8 288, ὅ. 1- ἐϊ- ἀπὰ ὥ- πε 6 τη8 δηἀ βέθιῃηϑ ἰὴ -ἤ, -ἶ, τῇ. 
Ῥν. Ιᾶγρ. -ἰ 68 -ἴζοϑ, -μῖγτ-98. -ἱ{-08, 6. 5. “λγιρ-68. -ο8 (ΠΟ). 

τ γῶ-8 Ὅτον). ὅ5.κν. αὲψ-ἀ58 οἵ ἐπουρμύ, Υοά. πααΐψ-α8 οὔ ἃ 
τίνοσ, ὀλγμυ-ά8, Ὑοά. ἐραξγάυ-α8 ᾿'ϑοοτι8᾽,, Ανοϑί. ἑαη(μ)ευῦ οὗ 8 

Ὀοάγ᾽, ὙΠ ΘΓ ἰβ ἃ ΒΘΟΟΠΑ͂ ΤΟ οὗ ἰουπβ στ (ἢ6 βίρῃῃ. οὗ 

{86 ἔδιηη!ηἶπο, 5ὅΚυ. ἀδίψάβ πααὶψάθ δΥγισάβ ἐναδγμῦάς (κα (86 

ἀαΐ. ἰῃ -ἄἀὶ ἀπὰ Ιοὺ. ἴῃ -ἄη)); {π|8 18 δῃηδίορουβϑ ἰο ψμαῦ ΨῸ 
866 ἰπ ἴδῃ. 86 Π|8 'ἴπ -ἶ- δῃηαὰ -"- (δ 231 ρ. 120, 8 282 ]Ἰδ6βὲ 

Ρᾶρ6). Τῇ ροϊπὲ οὗ οοπίαοι ψι ὅ- ἐδ-Βίθιη8Β ὙΠΘΓΘ {ἢ 8 ΒΟ Υθ8 

οὗἨ ἴογηθ θθρδῃ ψὰ8 ὑῃθ ἰῃβϑίγ, βίπρ., ἀλμὶψ- ἅ 88 δοιηρασοα σἱῇ 

αἀδυῖγά δηαὰ 80 ἕογίῃ; 866 8 280. τ. χιόρ, πόλιος ἔγο πῇ ΠΟΠῚ. 

πολῖ-ς (ὁΡ. 8 281 ρΡ. 119), ὑός ᾿ϑυϊδ᾽, ὀφρύος, νέκυος (τότ 

ΠΟΙ]. νεχῦ-ο). [,΄. 8.8 ϑοογμὶδ (4180 800γ8 88 ἰβουρῇῃ ἃ 

μ-ϑΐ61|); ἰδ 18 ποὺ ῬγοΟῦ80]6 {παὶ υἷδ δὴ ἔἴγοῃῃη ἤυἱΐ-68 ὉΥ͂ 

ΒΙΠ1 016 ΡῬΒομποίϊο ομδηρο ({Π6 υἱοῦ οὗ βίο]Ζζ, 1,αἱ. ατ.2 ρ. 381); 

1 ἰδ Ὀοίοῦ ἰὸ δχρ δίῃ υἷβ ὈΥ Ῥγορογίϊομδὶ 8ΠΔ]ΟΡΎ, 88 Ὀοίηρ 

ΤΟΙαϊθα ἰοὸ ποΙη. δἷβϑ 800. υἱῆὶ 88 εἰϊζ8 ζαοὶδξβ (56η.)}: αἱξβ 

(μοπι.): αἀΐθηι. Ο.166]. ρθη. 897. ᾿βυ θ᾽ ἀουθέ]688 οῦ "δῶτἐσ (0ρ. 
86. Ρ]. 8224), πανίπρ ἰδίκθῃ 8-ὀ ἰπβίθδα οὐ ϑ8ιε,- ἔγότη ο8868 

ΜΠ086 βυΐῆχ Ὀορᾶη Ὑἱ ἃ οομβοπμδηί, ΑἈποίϊον οχρ]απδίϊοη 

οὗ 1,αἱ. υἷδ Ο.106]. 82. Μη] 06 ρίνθῃ ἰπὰ {ῃ6 ποχΐ ρδγαρτδρῆ. 

Ο.Ο.81]. ἀνἄν-ὁ 'οὔ Ὀ]οοά᾽, ϑυορζγάθ-6 ᾿βοογαβ᾽. 

δίθπιβ οηαΐηρ ἴῃ ἃ ἰοῃρ βοπαπὺ Ἰἰα 4 ΟΥΓ παᾶ88] (11 ὃ 160. 4 

ΡΡ. 485 ἢ) ἃγθ ἐγθαίθα ἰῃ ἃ 58 Π|}}8 8 Υ. ΞΞΚρ. φὲγ-άβ ᾿οἵ ῥγδῖβθ᾽ 
τα ἔΑΥΥτῸδ -Οϑ, ριιγεάβ οὗ ἃ. ΒίΤοΟΙ ΡΠ 014᾽ ΞξξεῈε Ἐρ[ί-68 -οϑ, σῦ- δώμεαϑ 
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(μοπη. 9ὅ-ξἀ-8 ᾿φαϊηϊηρ οδἱ 16} [Ὁ ᾿"80,,-68. -οϑ' Τῇ δὴ οἱα ἰη- 

ἀοροπάθηξ σϑη. 288 6 οοπίαϊηοα ἴῃ 748-ράϊϊ- ὃ Ἰηδδίος οὗ {ἢ6 

Ὠοῦδθ ΟΥ ἴδια γ᾽, (18 σου] 6 ἃ ἴοσιηδύϊοῃ ὙΠ -8 [ῸΓ {Π6 810} 

οὗ 6 ροιϊῆγα; δὰ ψγὸ βου ]α {πΠ0η ΡΟΓΝΔΡΒ ΘΟΙΏΡΑΓΘΟ [μΑἷ. τΣ8 

Ο.166]. 8ῦ. ἀἰγΘΟΙΥ πῃ 78. 

8 284. 6. βίθιιμβ οπαϊπρ ἰῃ 4 Ναβαὶ. Μοβί οὗ [Π686 

ὮΑΥΘ -658 -οδ. -8 ἰΒ Β66η ἰῃ [ΠἸΒἢ πρυΐοῖβ ἐοσηθα ΜΓ -6η.- δηὰ 

-"ἰθη-. ἴῃ Αγρβί. σοῦ οὔ (Π6 8ιπ᾿, δπᾶ ἰπ [ῃ6 τοοί- που Ῥάθηι- 

᾿ἀΔοπημβ᾽. 

ἘΘΙ ΔΚ. ῬΟΪΥΒΥ]]ΔΌΐο ὁ -βίοθσηβ ἐπ]θ ΒΏΟῪ [μ6 φΘΏΪ ΤΟ ἴῃ -6η-8 ΟἿ]Υ͂ 

ἴῃ Οη06 ὈτΆΠΟΙ οὗ [80 [πᾶο- ἀοτηδηΐο ἰδηρυᾶροθ. ΤῊΪ8 ἰ8 ποΐ γοϑ]]γ 80 
Βίγδῃρο 88 ἰΐ τϊρηΐ Βθ0ῃι; 1 ΠαΑΥΘ αὶ ἴ0 ΓΘΙΙΘΠΙΌΘΥ ἴῃ ΠΟῪ ΠΙΔΗΥ ΔΗ ΌΔΙο8 

“8 ἯΔ8 Ὀουῃὰ ἰ0 ΟΗΘηρο ἰῃ δοοογάδῃοο ὙΠ ἐμοὶ ΡΠ οποέϊο ἰανγ8, δηὰ ΠΟῪ 
ΘΑΒΥῪ ἰὑ ψῶδ ἴον (86 ἔογπιβ ἐμὰβ ομδηχοα ἴο 6 ββογβοοὰ ἴο {π6 ἔθο]ηρ [ὉΓ 
ὈΠΙΓΟΤΙΪΟΥ ὙΒΙΘΩ οϑΌΒ08 οα86-θγδίοιβ ἴο ὃ6 ἰΟΥΘΙ]οἃ ἀοτγῃ ἕο 086 {ΥὩΥὦἉὦᾧὉΘ. --- 
΄. βοβυίάλ (Ρ]αγα]0. 100) ἐδπίηκ ὑπαὶ Αυϑϑὶ. αψᾷι ἴδ ἃ ζϑηϊνο ἴῃ -Ὁ)8; 
ὙΓΠΙΟὮ ἰδ ποὶ ὙΘΥΥῪ ῬΓΟΌΔΌΪΟ, Ὀθοόδϑῦδβο οὗ ἐπ Ἰοηῷ σόνγ6] ἴῃ ἐδ 168ὲ 8Υ116]0 

(-45 --Ξ «ἅη). 1 Ὀοϊΐονο ἴπ6 ἔογπη ἰὼ ὉΘθ ἃ ἸΟΟΘΙ͂ΥΘ ΒΗ ΌΪΑΣ υδοὰ ἴον οὐ ῦ 
ο68608 (8 257). Βανί ο]οπδθ 8 τότ ᾿ἸΚΟΙΥ ἰοὸ δ τε πῃ ο6]]1ρ ἔμο Ὑ οάϊο 
ῬὮΓΑΒ6 ἐγ ἀπμαπ(η) “τὶ ο9 ἱπ ἐμ ἀαγ᾽ ἃ σοιϊίνο (Βδέιά. σὰν ᾿ὰρ. βΒρυδοις. 
Ι 104). 

ἃ. ϑ.6:η8 ἰῃ -η. τ, ἄρ. ἔξιι τ 98 -ο8 Ὅδηἶθ᾽ (ἥιμτόβ, 6ρ. 
8. 228 Ρῃ. 111 {. 

ΒΚν. ἐώη-αϑ (ἴ00ὺ {π6 δοοθηΐ 866 ρῥ. 70 ἰοοίϊποίε 2) Αναϑβί. 
βῶητ-δ, ὅ,τ. αγγαπιῃῃ-ά8 (αγψα-ηάη- ᾿οοηγαάθ, ἐγ θη) Αναϑβϑί. 

αἵγναηιη-ὃ (αἴγψα-ηαη- ὉδΘαΙΘη ), ΚβΚι. ἀδηιαητα8β Αυϑβί. αϑ- 
παη-ὖ (ἀδηιαη- αϑηιαη- 'δίοῃθ, ἤθαύθη). ϑϑοιηθίπιθθ (8 ΟΥ 

1μαὺ ἀἰα]θοῦ ψοι]ὰ ΒΠΟΥ ῥγθίθγθῃοθ [ὉΓ βίσοπρ [ΌΥΤΩ8 οὗ {δ 

βίϑιη, 88 γοά. υγἵῥαμ-αϑ Ὀθβ46 υγόηταβ οὗ ἃ Ὀ01}, Ανοϑί. αἶγψα- 

ηιαη-ῦ Ὀθδ146 αἱἰγψαηιι-ῦ, ἀπὰ ορ. Π 8 111 δι. 1 ρΡ. 866, ἀπά 

11 8 2651. ὙΠὺὴῚ) -8 γα μαγθ αἀγνοβί. αιρῶϑο οὗ {ῃ6 ϑυπ᾿ ΞΞ 

ΡΓ. ΑΡ. "βμαη-8, ἃ Ὀγ-ἴοσιη οὗ ἀυαγ- τα γα. δμυαῦ-, ορ. Π δ 118 

ΡΡ. 815 ἢ, ΠῚ ὃ 224 ρρ. 108 {. 

Ασηθη. αἀζαπ (μοπι. αἰ ᾽'6γ6.}), 6λὶθ (Ποπη. 6λη δία), 1 

Ο.Ο.31]. 7οἰθη-ὁ 'οὗ ἃ ϑἰαρ᾽ ατ. ἀδένεος. Τηδ οΥὐἱρῖπαὶ πθὰ Κ βίθτῃ 
ἰ8 Β66}} ἰπ αὖη οὗ ἃ τιαπ᾿, ἰΚ Αυϑβί. αγόδη-ῦ. 

τθοκ χυν-ῦς, ἀρν-ός, ἀῃὰ Μ| {Π6 βσοης βίθπι τέκτονος, 
’ ᾽ ΄- « 

ποιμέντος, αγῶντος, πευϑῆνοος. 

ς «ὩμΗΝ., 
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--. .--Ὁὦ--, τὉτΤοοοοᾶρᾶᾶᾶν..... 

1μαἱ. εαγη-ἶδ, ἀπα, τ ἢ {Π6 βίσομρ βίθμμ, ἤοηι-ἴ8 ποηιητιι8, 

οαἀἰδη-ἴ8., ϑ4Ὁ. πογίδη-ἰ (11 ὃ 115 ρ. 860); (16 οἱὰ οηάϊηρ -48 

ΟΟΟΌ͵Β ἴῃ “4οϊοηθδ “Δ ΡΟΙ]]η18᾽, 6.1.1.. γο01.1 ηο. 187. 1ῃ Ὁπιθδτο- 
ϑαπηπ τ. 411 ΘΟμβοηδηίαὶ βύθπμβ ἰοοὶς (86 δηάΐηρ οὐ ἐ-βίθιῃβ ἴῃ 

{6 ροηϊξινο, ἀου Ὀύ1688 οὐπρ ἰῸὸ ἃ ΘΟὨΠπΘη66 οὗ {Π86 ποτ. δπὰ 

56. β'ηρ. ἴῃ ἃ δογίδ ἢ ΠΌΠΟΙ οὗ ψογάβ. 80. ἤθῦθ γ͵ἶὸ πα {Π6 

-οὐδ οὗ ἐ-δίθιῃιβ: ὕπ|0Ὁ. ΜΟΠΗ167 ΠΟΙΆ η18᾽, Οβ6. σαγηθδίβ Ῥαγίϊδ. 
ΟἽν. σ05 Ομ [ὉΓ ἤοισο8, 8η4 ΒΑΡ ἀθγ ΟΝ 

(ηοπι. ἀθγμοο Ἅ6Οτ}, ἄγαη (μοπὶ. ἄγ ᾿Κίἀηο6γ, ἰοἠηίθη (Ποιη. 

ἰοἱηιξλιε ΡΙΠ]οΠἾ; ἴθ Ορϑιῃ ᾿πβουὶρίϊοηβ ϑεραθιοη-αβ, 7ηϊθ8ιοη- 

-αϑ. Οκ {Π6 οὐδοῦ ᾿δηά, πϑυΐοῦ π-βίθιηβ ΒΟΥ ἰῃ ΟἹα [γ]8ἢ 

[ἢὴ6 οπαϊηρ "-6η-8 (ἴ-6η8 "-δ8 -θ, ορ. 1 8 657. 6. ρΡ. δὅ09), 88 

ἐριδο (μοπι. ἐμ π- ῬῬαυΐίον), αἀπρθ (ποπι. αἷπῆλ ἢ- ᾿πϑπ6᾽: 

.ρ0η-8: Ἐ-η-08 Ἐ-Ή-08. τα ᾿-θὴ-8.: ἢ-[ὁ8 Ῥ-1-ο8, 866 ἃ 28] ρΡ. 119. 

Θοίῃ. σιρηπὶπ-8 ΟΑἩ.α. φοηιθ σοηηῆῖη οὗ ἃ τηδῃ᾿ (48 ἴ0 -θἩ 
«ἴθ 866 Βτοιηθυ, Ζίβοιν. ἐγ ἀθυΐβοῃθ ῬἘ]]., ΧΧΤῚ 249 ἢ), αοίῃ. 

ἱμοσῦη-8 ΟΙἩ. Ὁ. σιρσίι ᾽οὗ ἃ ἰοηραθ᾽ (ορΡ. 8 218 ρ. 9ὅ). 1} 
[86 σψοαὶς βίθιῃ αἴ. γ»ιαπαροὶη-8 'οῦ ἃ ογτονα᾽ (11 ὃ 11δ νΡ. 862). 

0 οϑηποῖ 06 ἀρίοστηϊηθα ἰο ψδὺὶ οχίοην "-ἰζ το [ἀρ. "68. Μ88 

16 οπάϊηρ, δῃὰ ψῃϑίμοῦ δι οἢ 8η δηἀϊηρ 88 ἔσαζ --ῷϑο Ιᾶγ. ὅ-ο8 

88 ΟΥ Μὰ8 ποὺ 864 Δ]ὁ0ηρ ΜΠ 1{. 

{11}. 8ειῆ-8, ἀπα, σπῖ (Π6 βίτσοηρ βίοπι, αἰηιθῇ-8, ὈθΒ᾽ 468 

ΟΥΠΘΙ ΘΧΔΙΏΡΙΘΒ; -8 βΒίδῃ 8 Ὁ ἢ-68 ΔΟΟΟΓΑΙΪΠρ (0 γΟ]. 1 ὃ 664. 2 
Ρ- ὅ22. Ο.ΟΑ]. ἀἴη-6 ᾽οὗ ἃ ἀαγ᾽ (11 ὶ 114 ρΡ. 856), ἀπὰ, στῇ 

[86 βίτοπρ' βίθιῃη, ζἀαρηθΉ-6, ΜΙ ΟἾΠΘΡ ΘΧΘΠΊΡΙ6Β; -6 18 [Ὁ ὅ-68 

ΔΟΟΟΡΑΪπρ ἰο 1 8 θθὅ. 4 ρ. δ2. 

Ὁ. Βοοί-ποιῃβ ἰῇ -. τ, Ιᾶρ. ἔαρημη8 οὗ ἃ ΒοιΒβθ᾽: 

5Κγν. ἀάῃ Αγοϑί. αἀδοσ, ΟἿὑ. δεσ-, ἴον ἔδεμις ἔδενς, ἴῃ δεσ-πότη-ς 

ἸΩΔΒΙΟΡ οὗ (6 Βουβο᾽ (Ἱ ὃ 204 ν. 171, ΠΠ 8 160 ρ. 488). 
8Κγν. ἀῥηι-ά8 σηι-ά8 7η1:-45 Ανοϑί. χζτιτῦ, αὐ. χϑονοός ἰτδῃβίουτηθα 

ἔγοῃ ἔχϑομιοος ὉΓ ἰῃ6 οαρίμ᾿ (1 8 160 γ. 482). 

ὃ 286. 7. ϑίοιηβ ψ ιτ Βυ Ἶ Χο 8 ἴῃ -γ. Μοὶ οὗ {686 

᾿αΥθ -68 -Οϑ, ΔΙοπρ ὙΠῊ ΜΒΙΟΝ -8 ἰδ ἰουπα ἴῃ Ατγδῃ, ΔΠα 88 10 

συ ἃ 866 πη) ἴῃ Οϑγηιδηΐο ἴοο. 

ΘΚΓ. ΓΟΡΌΪΑΥΙΥ μᾶ8 -7, 88 ηιᾶΐάν ααξι)", ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἴον ἔ-ἰγ-8, 

ϑδδι. 
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8060 1 8 288 Ρ. 2801); ἴῃ Αγναδβίϊο, ἴο οουγθθροῃμά, ψὸ πα μϑγ' 
ἴον ἤ7,.-8, βίδθπι μ-αγ Ἱηᾶπ. [ἢ {Π6 βίσοηρ᾽ βίθπι πα -8, Αυνοϑί. 

παγ-ὄ, 8ἀϑίαγ- οὗ ἃ τυ ]οτ᾽, ὁρ. ἀέαγ'-οαγ-ῦ οὗ Ὠἰτη 0 ργοά 668 

βγεο. Ὑπὸ ϑαμδιυι πογὰβ πᾶν ὈΘΘῺ ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο οομίδὶη ἃ 

δοηϊανθ οὗἉ (μῖ8 ἰαϊίογ Κιπὰ --- 76ά. »παέαν-ἔδυαπ- Ἣ6 ὙῈ0 ἰβ Ἰογὰ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ᾿εἷβ πιοί μοῦ, Ὁ Βαγίμοϊοιηαθ (Β6ΖΖ. Βοϊίγ. Χ1Π 92), δηὰ 

γεά. 9νὰγ (8ώσαν)}) οὗ Ἰρ ν᾿ ἴον ἔβωμαγ- (1 8 647. 1 ρΡρ. 498 ἢ) 

Δοοογάϊηρ ἴο {π6 οοπ͵]θοίασα οὗ 4. δομπνας (ΡΊυγΑ] 0. 228). ΤῊΘ 

αϑ8] Αὐυβϑίϊο {Υ}6 ἰ8 ΘΑ βίθιῃ - -αϑ -ὖῦ, 88 ὀγᾶβν- ᾿ἴγαύτὶβ᾽, 

μαηιαρδίγ- ᾽οὗ ἂῃι Ορροπθηΐ; β᾽ ΠΆΠΑ. ἰῃ ΟΟΡευβ. ρίδα ᾿Ῥαίτὶβ᾽ 

(1 8 δὅ8. 4 Ρ. 415). Ανοθί. 8ἄϑέαγ-ϑ : μαηιαρϑίγ- τα ὅν. ἀνδοεδ: 

ἄάσψ-αϑβ δα ἴμ6 ΙΚ6, 866 ὃ 281] ρ. 119. ΤῊ το-ἰογτηδίθ πάγ- αϑ 

Ὁΐ ἃ τηϑῃ ἰβΒ ἀ6 ΡΑΥΠΥ ἰο ἰΐ8 ὈΘΙΠρ' ἔγοη ἃ ΤΟ ΟΒΥ Δ 16 βίοπι 

ἤτ-αγο; ΟΡ. ὃ 281 ν. 120. 

ΑΥΘη. 2167 ἸηΔ ΓΒ ΤΡ Ἐριαίγ- 68 ΟΥ Ἠμᾶΐγ.ο8, ΤΟ ᾿ΒΟΥΟΤΒ᾽ 

ἴο" ἔβη687-98 ΟΥ Ἐβμθ87-08 (1 8 860 ρῥ. 276, 8 561] ρΡ. 417). Βαϊ 

ἀϑβίον ᾿οὗ ἃ ἀδυρηίοτ᾽ Π88 {Π6 Βίτοπρ' βέθπι, |Κ αν. Ηοπηι. ϑυγατέρ- 
τος δ68146 ϑυγατρ-ος. 

ΟΥ. μητρ-ός; ΗΟΠΊΘΙ .868 [ὈΓΠῚ8Β 810} 48 μητέρος πατέρος 

ἀνέρος 88 ΜῈ]1, τ ΉΟἢ ΓΟ]]ΟῪ [6 Βίοηρ οα8695 (ορ. ὅϑΚτ. πμάνγ-αϑ 

ΤΟ] οσίηρ μπάγ-ξ, 8. 281] Ρ. 120). δώτορ-ος ἰπϑίοδα οὗ ἔδωτρεος 

ΤΌΠΟ δώτορ-α, ἀηα δοτῆρ-ος ἰηδίοαα οὗ ἤδοτο-ος [Ὁ]Ο78 δοτηρ. 

Τιαἷ. ραΐν-εβ ραΐγ-ειδ, πιαίγ-οῖβ, Κγαϊγ-ἶδ; αἀαίδγ-ῖΒ ᾿πϑίθδα οὗ 

Ἐβδαΐγ-ἶβ [ΟΠ] 8 {Π6 ποιηϊηαίνθ. [ἢ {ΠΌΤ - ϑϑιηη!ο [686 Βέ6 Π18 

ᾶγὸ ὈοΙτΤΟΘα -οἰ8 ἔῸπι [ἢ 6 ἐ-βίθιῃηβ (0Ρ. 8 284 ρῥ. 126): ὕτηῦγ. 

Ἰπαΐγοῦ Οδο. τηδαίγθίβ Ὑηδίυ 8. 

ΟἾν. τιαίδαν ἴον Ἐηιαΐγεο8 οὐ Ἡπᾶΐον-ο8 (1 ὃ 11 τ. θ7). 

οί. ὀγῦῥν-8 ζαάνγ-8, Ο.166]. ὀγδᾶν ζοᾶνγρ; [86 “τωυϊαίοα᾽ 
ΥΟΥ͂ΤΘΙ ἰῃ (86 Ἰαἰοῦ [ΌΓΠῚΒ ροϊηΐθ ο οΥἱρίηα] ᾿-ἐγ-68. ΘΟΟΠΑΪΥ, 

Α.8. ὀγδᾶονγ ζεαάμν, Ο.196]. ἐρᾶονγ 7ρἄμγ, ΜΏΟΒῈ οπαϊπρ, {|{κὸ 

ΚΓ. τοῦ, ΤΑΥ͂ ὃ6 ἀογίγοα ἔγοιη "-7-8.Ὀ. ΤὨαΪγ, Α.8. μον 

ΟΗ.Ο. Μαίονρ ἤᾶνθ ἰακθὴ -οὐ ἴτοπηῃ ἰῃ6 βίσοῃρ ὁᾶ868, [{Κθ 

ατ. Ηοπι. πατέρ-ος. 

1) Ιῃ {18 Υἱοῦ οὗ {Π0 ἴΌΤΙΩΒ ἰῃ -2᾽ 1 90]]ΟὉ ΒΑΡ οΟΪοπιθθ, ΑΥ. ΕΌΤΒΟ]ι. 

ΠΠ 110. ΟΥΒΟΣΒ δῖθ πιθηϊοποὰ ὈΥ ΟΟ]}1}2 ἰῃ ΒΟΖΣΘΉΒοΥμ ΟΣ δ Βοϊϊτᾶρο Χ 10; 

Ὀαὺ ΠΟΥ 411 δανθ 1988 ἔο γϑοοιιπιθηὰ ἤθη μα ἐπ δ. 
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ΟΥΠΟΡ ἔογπιβ οὗ (6 8απ|ι6 ἰκἰηἀ 848 {π686 ἰα8ὲ αῦὸ [1{{. γιοίοῦ-8 

απα Ο.Ο.31]. νιαΐογ-ο. 

ὃ 288ὅθ.Ὀ. 8. δίθι)ϑ οπαϊπρ 'ἰῃ ΕΧΡΙΟΒΙΥ 8. Τη686 

ΤΟΡΌΪΑΡΙΥ ΠαΥθ -68 -Ο8. 

Βοιανκ. ΤΉΘΓΘ 18 ΠῸ ἐγυθίμνουίΥ στουηα [ὉΓ δααϊηρ -8 88 δηοίποῦ 

ὁπᾶϊπρ οὗ {π680 βέοπια. [π Υἄ)].-β4. 20. 3 ἐπ ἔογτπι υἱάψόί ἰ8Β υϑθὰ 88. 8ῃ 
Δο]αἰϊνο (ΞΞ οἱάψιίντα8);} διυἃ ἐπ8 18 βαρροβοὰ ἰο σοργοβθηΐ ὄυΐαάψδί-δ ὉΥ͂ 
7. Βομιιϊὰξ (Ρ]υγν. 228), 860 ΒοσΟΥΟ ΟΌΘΡ, ΚΌΒη-β0ἢ}. Βοὶέν. 1Π 389, 

ΒδΒ Πρ. δηὰ Βοὺμ 5 βδηβκτῖς Ὠϊοῖ. 8. υ.., ζδηῖαδη, Νουη-Τηβοοίζοη 468; 
Βαγίποϊοσηδο, βέπά. σὰν ἰὰρ. βρυ. 1 11. ΤῊ 1,δἔη σοηίεῖνο πος (ΧΙ Τ40168) 
ἷθ δῃρροβοὰ Ὁγ βίοϊχ, [,δἱ. ατι 887, ἴὸ οοπξαὶῃ ἐπ18 ϑηάϊης. 

Ρυ. 1Δρ. Ῥῤδἧγδιρί-οδυσ -οὸ (Ἐῤηγδιρέτόέα,͵, ορ. 8 228 

ΡΡ. 111 ὃ). ΒΚυ. ὀγλμαί-άβ, Αγρϑί, δογ'δαί-ὃ διὰ σι (86 
βίγοπρ βίθιηῃ δογ'δαμπί-δ; ὅ51ν. δηιάγαί-αδ ᾿ἴαγϑη θ. στ. ἰδόντεος 
φέροντ-ος, Μ{ἘΠ βίτοηρ βίαῃ. [μ8{. γμαφηξ-ἶβ, ζογοηί-ἶδ, Ῥγαθ- 

«οοηἰ-ἰδ: ἴἢ 18 ἀουδυ}] ἰὸ ψδὺ οχίθης -οπέ- 18 ἃ 811}016 

ῬΒοποίϊο ἀουθοροπηθηῦ ἔἴτοιῃ ἀρ. -τῷέ- (1 8 125 ρρ. 895 ἢ, 

1Π ρΡ. 105 ἐοοίποία 1). ΟΡ. ἰδολοὲ οὗ ἸΙρπἰπίηρ᾽, σαγαΐ οὗ ἃ 

ἔγιοηα᾽, ρὑγ.  ο].. ὅ-ο8. --- Τὴ Οἰγηδηΐο, {Π|8 18 (Π6 οῃμαϊηρ᾽ οὗ οὁ- 

βίθπιβ: Οο!. γγϊ7δηα1-8 ΟῊ.Ο. ῥ ιισο8. ἘΒα]το- Β] υοηῖο ἢ88 

8 10- ϑυΐῆχ: [11ῃ. οὐξαποφῖο, Ο.Ο.8]. νοζᾳβία. 

5ΚΥ. βαγράξαί-αϑ “Οἵ ΘοΙῃρ]οίθηθββι, Ασνοϑϑί. μαμγοαίαί- δ οἵ 

βαίοιγ. ΟὟ. ὁλότητ-ος ᾿οὗ ὙΠΟΙΘΠ688. [μαἱ. πουϊίαἐ-ἶ8 γμεροπίἐ-ἶδ, 
ΟΡ. Ο.1μ40. ἴπβογ. δαϊμέ-ο8. ΟΟΙν. δοίμαα 'οῦ ᾿1ἴθ΄, ργ. Κοὶῦ. ἤ"οβ. 

αοίῃ. ηαβ-8 'οἵὗ τηθαϑυγθ᾽. 

ϑΚν. ἑαγάἀ-α8 ᾿οἵ δαζαχηπ᾽, Οἵ. φυγάδ-ος δι ραοῖθ, [μαἱ. ἰαρὶά- 
«ὁ. ΟΟἿν. ἀγιαά ᾿οἵ ἃ Ὠτυϊα᾽ ργ. Κ οἱδ. "οβ; [τἴ8ὲ Ορᾶπι ἰηΒ0Γ. 

Ιεοοοά-αϑ. ὅϑ,.κν. ραά-ἄβ ατ. ποῦδ-ός Τιαΐ. ροα-ῖ8 ᾽οἵ ἃ ἴοοῦ, 
5Κν. μϑέ7-α8, βίθιη μδ{)- ᾿ἀρβισηρ, ΟὟ. μεέρακτος οὗ ἃ οἰ, 

ὄρτυχεος ὄρτυγοοὸς οὗ ἃ 4081}. [,αἱ. διδᾶς-8. ΟΟΙν. παίξγαοῖ οἵ 

8 ΜΆΘΟΙ -ΒΠΑἸΚο᾽ ΡΓ. Κο](. "-08, [τἰ8 Οραπὶ Ζρμαάθοσ-αϑ τ Ο.Ϊν. 
με σαδεΐ (ποι. σαί). ὅ5.κγ. ρἄᾶσ-ἀ8 ΟἿ. ὁπ-ός 1ι,αΐ. υὅο-ἶ8 οἵ 

ἃ γοΐοθ, βρθθοῆ. ΒΓ. -γἄ)εα8 Τιαῖ. γδρ-ῖβ ΟΡ. γῇσ (ρῃ. οἱ]. 

“-08) Οὗ ἃ τα ϊον᾽. 

ϑΚν. σρ-ά8 Ανρϑί. αρ-ῦ ἄρ-ὃ οἵ παίοτ. ΟὟ. κλωπ-ός οὗ ἃ 

ἰοῦ", Τιαἱ, ἀαρ-ἴϑβ. 

ἴὴ Οογμδπῖο, ρθη νοϑ οὐ {πΠ|8 Κιπὰ ἃγτ6 οπ (86 ΜΠΟΪ6 

συν 
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ΓΆΤΘΟ; τηοϑὺ οὗ ὑῃο80 ὙΠΟ ΟΟΟῸΓ ὈΘΙΟΠρ' ἴο ΙΠΟΠΟΒΥ]]ΔΌΪΟ Βέθιηβ. 

6 ΠΙΔῪΥ οἷἶΐα 88 ΣΙ ΠΟΡ ΘΧΘΙΏΡ]68 (6 ἔο]]ονπρ: Οοἴμ. παλέ-8 

Ο.Η.6. παλέ Α.8. "ἢ Ο.106]. παΐ-ν οὗ πρὸ ΤῸ ργ. αθϑσπι. 
Ῥηαχίοῖς τε Ἰιαἰ. ποοί-ἰ8: αοἴῃ. δαύώνγρ-8. ΟΕ. ὄμγο Α.5. ὃνγζ 

ὋΣ ἃ βίτοῃρῃοϊᾶ, οἰΐγ᾽ ἴον ἔδηηγχεὶξ τς Ανοβί. δογ'ζ-ῦ (δαγ'2-6) 

ΠῚ ΟΣ. ὄγορ (δ νῖσεοβ) ᾿οὗ ἃ τηουππηίαϊπ᾽; Οοἰϊ. ναύξέ-8. ᾽οὗ ἃ 

(μἰηρ᾽; Α.8. δδο οὗ ἃ Ὀοοϊκ᾽ ἴον τῤῦι-ΐϊδ. Ῥδὰ], ἰπ ἢἷ8 Βοϊίτᾶρθ 
ΥΙ ὅδὅδ0, μᾶ8 ρΡυΐ ἔογί ἃ οοπ͵θοίαγο ὙΠΟ ἰβ του ΟΟΠ5: ἀθυΐπρ 

ΔΙ ΠΟ ρἢ ααϊΐα ἀποοῦίαϊθ. ΗἨδ βυρροδίβ ὑπαὶ {π6 [ἀρ. οπαϊηρ 

ὅ.68 88 ὈΘ6ῸΠ ῬΥΘΒΟΥΥΘα ΕΥ̓͂ {Π6 δοιΐο δοοθηύ ἴῃ 8.10} [ὈΥΒ 88 

Ο.Ὴ.α. πμαλίοβ δἂγ. ὍΥ πἰρμΐ, οὗ ἃ πΙρῦ, ΤῈῸ ὁ οὗ -08 που]ᾶ 
ἴβοη 06 ἄμθ ἰο (6 ἰμῆμποποθ οὗ (ἢ6 ο-ϑίθπι δπαϊπο (8 239: 

8Δπα ορ. Κίυρο, Ῥ}}}8 ατγυμάᾶγ. 1 884, 861, 885). 

ΕὸΡ Ο.0 0.51]. ἐοίοίθ ἴγτοτη ἤόση. 866. ἐφὶρ '081{᾿, 866 ὃ 244, 

ὃ 287. 9. δίθηι8 ἴπ -8. ΤῊΘ ΓΟΡΊΪΑΡ ΘΗΔΙηρ 8 -88 -Ο8. 

ΒΥ. Ηρτο, 88 ἴῃ (9 ρῥγϑοθάϊηρ οἷδ8θ (806 8 2836 Βοπι.), 
[ΠΟΥΘ 8ΔΓΘ ΟἾΪΥ͂ υποορτγίδίη ἐγϑοθθ οὗ -8. ΤῈ6 Ὑοαΐϊο ρθη. μὅάδ “οὗ ἀδνη,, 
ὙΠῚΘἢ σψὸ ἰοοὸῖκ ἰο γοργοθθηὶῤ ἤμξ-φεαδ), ἰ8β τοραγὰθα ὉΥ Φ. βοῃυιί ἀξ δ8 

βίδα ΐηρ ἴον ἔωμξα8-8, δπὰ ἴῃ ἐπ 8 θ8π|0 ΜΟΥ͂ ἢ6 Τοΐοτβ {(ὴα8 Εἰρς-Υ.Ὸ ΥἹ. 8. 1 
ἴο ὅ4}α8-6 (ΡΊυτ. 223). Αμραϊηδὲ ἐπὶ8 Θχρδηδίοη, 8600 Βαγίμοϊοπιδὸ Κἰαὰ. 
ΖΦ Ἰὰρ, βρτ. ΤΊ δ΄, δηὰ ορ. ὃ 8δ6 Βϑῃι. Ὀθ]ον. 

ἃ. Ῥυ, Ἰάρ. ἐπιθηι68-68 -08 Ὁὗ ἃ τηϊπ᾽: Ἡμόηθ8-08 ΔΟΟΟΥΑΪΠρ; 
ἰο ὃ 228 ρΡρ. 111 ὦ; ἴοῦ {πΠ6 δϑίαυΐ στδάθ οὗ (Π6 ἰουηδῦνθ 

Βυίῆχ, 806 ΠῚ ὃ 182 ρῥ. 418. Ξ5Ξ1|κν. ριάπα8-α8, αμγηιαηα8-αϑ; 

Ανοβί. ηιαημαλοἢ- αμξηιαπαγοδ-δ. Οτ. Ιοη. μένετος Αἰ. μένους: 

Ιοῃ. δυσμενέτος Αἰξ. δνυσμενοῦς. Τιαΐ. σοηθν-ἶβ, Ῥοηθν -ἴ8 ῬΘΉΘΥ-ἰ8; 

αδσοηθγ-οβ, ἐθη}ρ07.-18 ΜῊ -0- ἴγομι [86 ΟΠ]. 860. 81ηρ. πθαΐ, 

(1 ὶ 182 ρρ. 418 ἢ). ΟΟΙν. ἐΐσο (ποι. ἐθοΐβ ἐθᾳ ουβθ) ΞξΞὶ (1. 

στέγεος τέγεος. ΟΘ΄". λαΐῤβ ᾿ΟΥ̓ μαίγοα᾽, 8686. δοῖοσσ. Ο.0.81]. 

βίἰουθ8-6 ᾿οὗ ἃ ογα᾽ τα 5Κν. ἐγώρα8-αϑ. 
ΟΥΠΘΥ ἔουγ 8 ἴᾶγο ἃ ΔΚ ριδαθ οὗ ἰουτηδίνο βυ ἔχ, 88 

Ἠηδη-8-:08. -Ὸ8 ὙΔΘΗΒΙΒ: ΟἿ, [)680. μῆννεος Αἰ, μιηντος, 1μαΐ. 

ηιξη8-ἰ8, ΟἿν. πἶϑ8. Ον. 1Π| 8 182 ν. 418. 

ατνθοκ Αἰ. ὡΣωχράτου Ὀοδιάθ “Σωκράτους 8πα [π6 Ι{Κ6, 

[Ὁ] ον ηρ; πολέτου, οΡ. 866. “Σιυχράτην ἰπδβίοϑα οὗ Σωχράτη 8 220 

1) Ανογυθ, 11 8 1838 Ρ. 428. Απὰ οομραγο Βαδγίβοϊοπιδθ βίυδ. ΖΣῸΓ 

ἰάρ. ϑργν. 1 20, 5ὅ. 
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----.-.σ“..β......ὕ.......«.ὕ.ϑΘὃ0}Ὲ0ὄἜ«ὕὕπὴὔὔὐὔτπισ 

Ρ. 97, ἀαί. “Σωχράτῃ ὃ 212. ΑἸ8ο 1,680. Θεογένη οἢ ἐδ6 πηοᾶο] 

οὗ βίϑιηβ ἴῃ ὦ, |Κ6 νοῦ. -γένε (8. 209), δοο. -γένην (δ 220), ἀεί. 

-γένῃ (δ 2172). 

αοὐπὶο. δαξίβ ἰΒ ὁπ06 ἰουπά, Ἐρἢδθ8. 2. 8 δαγηα μαίΐδ 

τέχνα ὀργῆς ἴῃ Απὐδγ. Β., Ὑ1Π8ὲ Απδὲ. Α. [88 δαγηα δαΐξϊξ. 

ΤἼΘ ἴοστηβ λαΐί2-:ΐ8, αρίϑεῖδ᾽ (ασὶϑ δα. οἷο. [Ὁ]]1Ο (Π6 ὁ-Β[απι8. 

Ὸ δἷ8ὸ Ὁ... αλὲγεο8β (αἰῖνγ 'δαὉ οὗὁἨ οογρῃ}); Ὀρθβῖάθ ψἘΟΝ 8Γ6 

ἴουπα ζαΐδοδ (ορ. ᾿Κοϊδὶγί8-δαοῦ) ἰαηιδθδ, ΒΟ. ΓΘ τηϑᾶθ ὁἢ 
86 τη046] οὗ τοογίε-8 ΔἵΟΥ [ῃ06 ποι. 800. ζαϊδ ἰαηιὸ οἷο. 

δα οοπιθ, ἰπ [ῃ6 ΓΘρΡΌΪΔΡ ΘΟΌΓΒ6 οὗ βουῃα-ομδηρα, ἰο ὈΘΙοΠρ 

ΔΡΡΑΓΘΗΝΥ ἰοὸ ἐπ6 βδ:η6 οἷ488 8ἃ8 Ἰϑογί. 

Ῥογθαρ Οοἰ!. ἐαηεδὶβ δπὰ |κὸ [ὈΓΠῚΒ δῖα ἰο 06 οἰἸδββϑα 

ΜΠ λαΐ8. Βδοδυβο 686 ΜΟΓαΒ, |Κ πϑυΐοῦ θ-ϑίθιηβ, τη8α0 

[ΠΟΙΡ ρ6ῃ. βἰπρ. ἴῃ -ἴ8, ΠΟῪ οδὴθ ἰὼ ὃ6 ἀθοϊποὰ [{κ ἐπθ 1 

ἴῃ ΟΥΒΘΙ Ο8808: ποιη. ἰαηιδ οἷο. (ΜΠ|ΟΠ618, Ζυῃθ Δ ΘΟ,861] ἀ68 

Νοι ΑΙ ροβοΒ] οι ίβ, 1 17). Τὸ {18 ὁὴ6 ΟἴΟΥ ἔδοίου ἸΩΔΥ ΠδΥΘ 

οομέτδυΐοα ; ὨΔΙΊΘΙΥ, (Π6 ῥγϑοίϊοθ οὗἨ γϑρυθβθη ηρ 6θ8-Βί6 8 ἴῃ 

ΘΟΙΠΙΡΟΒΙ ΠΟΙ ΟΥ̓ ἃ ΟΟΙΤΟΒΡΟΠΟΐηρ ἴοση ἰὴ -0ο- (Θοίῃ. ἤγάϊνα-, 
Νοῖβα Βυῃ. ᾿ϊρισα- το κλεο-, 8606 Βυγρ, Βυμθη βοῦν. 19, 

ΟΟὟ εἰ. ογ. γέχμα-, ορΡ. Π 8 12 Ρ. 28, ὃ 40 Βδῃι. ὅ ρΡρ. 78 (). 
ΟΙὰα Ομυγοῆ ϑ] νόμο. ϑδίορα Ὀοβίαθ β8ἰοῦθ8-6., ἃ Τ0- 

ζοσιηϑδίιοι κ Ο.Η.Ε. ζαϊδόβ, βο6 Π| ὃ 182 γ. 422. 

Ὁ. ΤΊ ρθη. βίηρ. Ὀϑοπρίηρ ἰο {Π6 ποπι. 'ῃ [ἀρ ἔ-ὅ8. ἢΔ8 

(18 οπάϊηρ. βγ. μέά8-α8 αΥ. ἠοῦς ἴογ "ἡσ(σ)λ-ος οἵ ἀδνπ.. 

1,αἱ. λομῦγ-ῖβ “ἰὴ δ᾽ ἴα κοι ἔγσοιη {π6 ποηϊ., |κΚὸ ἀαΐδγεὶδ ὃ 28ὅ 

Ρ. 126. 

ὁ. Ῥχ. Ἰάρ. ἔφγθι,98-968 -οϑ τι. ᾿οὗ Ηρβιη: βΚγν. ἀγαρίβεαξ, 
α΄. Αἰΐ. χρέως ἴον ἤὄχρεα(σ)ος. 

ἃ, Ῥγ. 1ἅρ. οοπιραγαίϊνο ᾿ὲδ- 68 -08 ΟΟΙΟΥΪθ᾽ (ΟΡ. Π ὃ 188 
Ρ. 429): ϑ5Κκγ. ἄξξναβ8-αϑ Ανοϑί. ἄβψαιοἢ-ῦ, 1,αἱ. δοὶδγ-ῖ6 (ἸΚΟ 
μομῦγ-ἶ8, ἰὰ ὃ. ἀθονθ). [Ιἢ ΟὟΘΟΚ ψὸ Βαυ ἡδίον.ος ὙΠ -ἰ6η-. 

Ο.Ο.31. εαξάδα, οχιοπαοα ὈΥ (μ6 βυῆχ -ἴο-. 

6. Ργν, ἅς. ρατί. ρογί. δοί. ἔἘμδλά μι8- 68 -ο8 ᾿οὗ Ηἰπὶ ὍΠῸ 
Κπονθ: 851γν. οἱ άξ-α5Β Ανοϑί. οἵᾶμξοιῦ. Ογτθοὶς εἰδότοος, στὰ 

-μοί-. Βα) ο-ΒΙανοιίο: [4{8. ηνῆὴγμδίο Ο.Ο.5]. ὔγάδα, οχιοηα θα 

ὉΥ -ἴο-. 
Βιοξπδηη, ΕἸομπθηίβ. [{Π. Η] 
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ἔ. Βοοί-Νουμβ. βΚγ. παβδ.άβ ᾿οὔ ἃ ποβθ᾽, [,εἱ, μᾶνγ.ἶβ8. 8κτ. 

ἄβ-4ά8 Αγοδί. ὅμο,,.-ῦ οΥἶβ, 1,αὐ. ὅγ-8. 85.Κν. ηνξεαβ (ἰπξουτοα 
ἴτοπι [Π6 ποπ.. Ρ]. ηηΐξ- α8) ΟἿ. μυός (ἰπϑίοδ οὗ 86 ϑύγιοὐ]γ 
ΤΟΡΌΪΑΡ "μῦός, 806 ΠῚ 8 160 ρ. 485) 1,αἰ. »εῶνγ-ἶ8 “οὗ ἃ τηοιβθ᾽. 

8 288. 10. Τιαδίϊγ, {πΠ6 ροηϊῆνθ οἵ οογίαϊη τοοῦ- ΠΟὺΠΒ 

ὙΠΟΒΘ τοοῦ ϑηἂβ ἴῃ φ6 ΟΥ ἡ ΠΙΔῪ δ6 οἰξοά. 

ΒΚν. πᾶυ-άβ8 Οτ. νητός νεώς ([ ὃ 611 ρὑ. 462) [1,αἴ. πᾶν-ἴ8 

“ΟὗἉ ἃ β88}Ρ᾽. 
Β5Κν. γᾶψ-ἀ8 ἴγοτη γἄ-ϑ 'ροοᾶβ, θα] ἢ᾿, 1.αἱ. γὅξ (ορ. ἀαΐ. 

γ81) ἃ το-ϊογηδίο |κὸ μαοΐδί ὃ 280 ν᾿. 118. 
5κν. αἷν-άἀ8 ἀγό-δ, Οτ. Διξεός, 1ιαϊ. ψου-δ, ἴγοτη ΠΟΠῚ. 

5Κν. ἀγαύ-ᾧ ᾿ΔΑγ Πρ, Ζεύς; ΟΑΗ.(Ο. Ζ 08 Ῥοῦμαρ5 ἴον ᾿α(λ)οι-8 

τ κυ. ἀγό-ξ (ορΡ. ποιῃ. Ζίο ὃ 199 ν᾿. 80) δῃηὰ Α.85. 7768 -ΞΞ 
Ἐσί(λομ-θ8. ὅ5Κν. σό-δ, δπὰ 'ἰπ (Π6 Υϑοάα σάρ-αϑ 418 Μ6]1, Αγοβϑί. 

φᾶμ-δ σαο-ὅ, ΟΣ. βο()-ός ἀπὰ ἃ Ὀγ-ἕοσ βοὸς ἱπ Βόσ-πορτος ἴὉΓ 

ἔφμτοβ, Τιαῖ. δου-ῖδ, ΟΟἿν. δος (ἰοῦ δ) ἴοῦυ ἔδομτοβ, ἴγοτη 

Ἔσο. ἴσο οδα οὗ οδ(1ε᾽; ΟΙ.Ο. ἧἔμο, δἀῃμα ροββίθ!γ Α.8. 
οὔ (Ρ. 80 οοίϊποία 1) τῸπι ἃ ἔοσια οὗ {π6 βίθῃι ἰὸ Ὀ6 ἱπίοντοα 

ἤγοτα {Π6 860. Ββἷπηρ, δηἃ ροΥθΆΡ8 ἔγοπι 6 ποπὶ. βίηρ. ἰοὺ (Η.6. 

ζμο- Α.8. οὔ-), 860 8 199 Ρ. 80, 8 221 Ρ. 98. βΚν. αὐν-ἀ8 ΟΥ. 

Ζι-ος Βοσ-: 8κν. ἀψότὁ σός τ- Ἔα, Αυοβί. δμαπιαρδίγ- : 8εἄϑέαγ-ὃ, 

800 ὃ 28] ρρ. 119 ἢ Τιαίοὺ γϑ- ουπηαίθϑ ατὸ [,αἱ. ͵ου-ἴ8 Α.8. 

Ττιρ-ο8 ρα, σάυ-α8 ΟΥ. βο(.)-ός Τιαἱ. δου-ἴ8 ΟΟἿν. δον, ορ. Ανγαϑί. 

Φαγ- πα || ἔοσιηβ ῃ. 120. 

8 289. 1. Εονγιηδίϊοηῃ οὗ ἐΐ6 ΟΘἰοπιίνο ἴῃ Οο-8060 18 

(ορ. 8 228 ρρ᾽. 118 (. 

8. Τὴ6 Ῥγοποιῃίηδὶ Εἰπαϊηρβ -810 δηὰ -80. ῬΥΙΡ. 
Ἐμφο-ϑὶο Ἰαρὶ (Βα ποιῃβ "-6-820 Ὀοβιἀθ "-ο-820, 88 ῬΓΟΠΟΙΙΒ 
δὰ 8006 88 418, 450). ΚΚν. ογζα-ϑγα; Αυοϑί. νσομγκα-ἢρ, 

Οδίηϊο φοολγβα-ῆγα (1 8 125 γ. 115), ΟΟΡα:8. ζᾶγα-ἤγα οὗ ἃ 

ῬΘΟρΙ]Θ, μοβί᾽. Ασπιθη. φαΐΐοτῳ ([ 8 561] γ. 417); 6 οπάϊηρ 

σαν ἴῃ ῬΓΟΡΘΙΡ ΠΑΠΊ6Β, ἃ8 7γάσίαν (μοη. Τγάαϊ) Μαγοηιαν 

(ποτ. Μίαγίαηλ) ἰβ ρϑῦμαρβ8 {π6 [Ιγσϑη. -α-λέα Ὀοιτονοα; ΠΟΎΘΥΘΓ, 

10 ἰ8. ποΐ αυἰΐθ οοτίαίῃ (μαὐ ΑὙΤλθη. -οῦ -αὰ πᾶν {π6 οΥὔἰσίπ ἤΘΓΘ 

διιρξοϑίθα; 866 Ὀθονγ. ΟἿ. Ηοπι. λύκοιο; δπά, 8146 ὈῪ 58:46 στ 
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{16 Κἰπᾶ, [ὈΥΠῚΒ ἰκὸ “«4“ἰόλοο τὸ βῆονγσῃ ΕΥ̓ {π6 τηϑίτο ἰο Ὁθ 

ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ((6 ΜΒΆΒ. πᾶν «“ἰόλου), Ηοιῃ. “Πηνελέωο (ποπι. 

ΠΠηνέλεω-ς) ἴον ἔ-ηοο ( 8 611 ν. 462), Ιοη. Αἰξ. λύκου, Πογ. λύκω. 

ΑΥΙΏΘΠ. ΟΥ̓ ΤΗΔῪ ΟΥ̓ ΙΠΔΥ ποὺ Ὀ6 0η6 οὗἩὨ 686 Θά ηρδ. 

ὙΠαὶ ππᾶῖκοθ ἰξ υποργίαϊπ 18 (μ18.ὡ ΤῈ6 δοϊδῦνθ -οὧὐ οδπ ὃθ0 

Τοίοσγοα ἰοὸ ἔ-ο-ἴοβ (ορ. 51ν. τιμζηα-ἐ48), ἀπὰ 1Ὁ ταῖϊρηΐ πῃ ὃθ 

ΒΒ Θα ἰμαΐ {86 Δο]αῖνο ἔοσπὶ 8 υδοα 88 ρϑῃϊίνο οὐηρ ἴο 
86 τοϊδϊΐου ὈούΘΘ ἢ ῬΑΙΤΒ Οὗ Ξ ἔΌΓΠΙΒ κ δὺ]. ὁ ζαγάμ: ρθῃ. 

ζΖαγάμ. Ον. 8 244 ν". 142. 

1ὴ (μ6 ΟΥρχίδῃ ἀϊαϊθοί οὗ ΟὝ ΘΚ οσϑοῦσβ {0 Θηαηρ -ων, 

88 ἀργύρων τΞ Αἰΐ. ἀργύρου. Τὶ ἰΒ ἀϑ04] ἰο οοπποδοῦ ἐπϊ8 στιὰ 

Ατοδα. τω-νέ Ῥυϊυδ᾽, ἰῃ 16. ο886 {Π6 παρ Ὑ7}}} πᾶν ὈΘΘη 
Ὀθοττονθα ἔγοπι {Πῃ6 ργόποῦπ. Βυΐ ἐμοῖο ἃζὸ αἰ ἘΠ ου 608 ἴῃ {16 
ὙΔῪ οὗ (18 νον. ϑόοτῃθ δββυσηθ ὑπαΐ (}6 ϑῃηίηρ -οὐ ὙΠΟ 18 
ἴουπα ἴῃ ΒΟΙηΘ ρατίβ οὗ ΤΏΘΒΒΑΙΥ (6. ζ. χρόνοι, τοῖ) ΘΟπιθ8. ἔῸΠὶ 
τοιο. ΤΉΒ 18 ΠΑΡΑΪΥ ΚΟΥ; [Ὁ 18 ἔᾺΓ ΠΟΘ ῬτΟθΔὉ]9 ὑπαὶ {ἢ 686 

Ὑ6Γ6 Ἰοοαίνοβ υδοθα ἴῃ (86 βϑηγο 86η86 (δ 268): 866 Ὀ6]ΟΥ, ὃ. 

ἢν2-80 ἴ-0-80 ἴῃ ΟΘΥΙΏΒΗΪΟ. ΕἸΧΘΙΡΙῸΒ οὗ 18 τ806 ψιὰ 

ῬΙΟΠΟΌΠΒ ἃτ6 οί. }έ-8 ᾿οὗ {816 πυΐ-8. ᾽οὗἨ ψΠΙΟΙΡ᾽ (8 419). Τὸ 

ἀουδέϊοθθβ ἀἸὰ ποῖ ρᾶ88 οὐ ἴο {89 ποὺπμ ὑπὲ}] [86 ἱπάδροπάρῃς 

στον οὗ Οαοτπδηῖο μαὰ Ὀοριη. ΤῊ ροβιξΐοῃ οὗ ἴμθ πογὰ 

δοσοπῦ ἴῃ ἰδ ῬΧΟΠΟΙΪΠ4] ἔοσιηβ, ἔ}έ-80, ἔχμό-80, ΘΧΡΙΔῖπΒ (80 

Ὀγθαίμθα 4 (0.Η.6. ωὡμὐ68 Ο.106]. μὐ7.8) ἀπὰ (ῃ6 6 (ποΐ ὃ) οὗ 

ὑμ6 οηάδϊηρ -68 ἰῃ Ἦν οδί αογιηδηῖο ((μ6 ὁ οὗ Οοί!. -ἰ8 α14 ποὲ 

ΑΙΒ6 ὑπὲ}} Οοἰδο δα 8ρ]1 οὔ᾽ δα Ὀϑοοῖηθ ἱπάθροπάθῃί). [πῃ 

αοίμ. ἀπὰ ΟῊἩ.Ο. ἔἜ.6:-90, Οοίμ. σῇ ΟΑΗ.Ο. τοοἱἕε8. ΟἸὰά 

ΝοΣβο ἔ-0-80, Νογβο Ευπ. ασάασαθ Ο.166]. εὐζ8 (θοβίἀθ 2688. "οὗ 

πο, οὗ {18}. [Ιπ {Π6 ο]άοβὶ ἀοουμηοηίβ οὗ Α.8., δηα 801}} Ἰαΐϑὺ 

ἀἰα]θοιοα}]γ, τὸ βπὰ -ϑ τα ἴ-0-80, 88 ἀζῶβ οὗ ἃ ἀδγ᾽, οἶβθ- 

ὙΈ6ΙΘ -68 -Ξς "-6-80,ς, ἀΘΖ68; 80 8180 ἴῃ ῬΙΟΠΟΌΠΒ, ὅσ8 πα ἀ468. 

Ὁ. Τιαἰΐπ διὰ Κοϊίίο -. [μαὐ. μι. ὙὩΠ0 οἰάοδί 

ΒΡΘΟΙΏΘΠΒ οὗὨ {6 ἰαηριαρθ μᾶῦο -ἴ; ἰαΐθῦ στὸ ἤπα δοίῃ -Φ διὰ 

«οἱ, θὰΐ {Π6 Ἰαϊξον πιΔΥ Ὀ6 ποίῃίηρ' ποῦ {Π8ῃ δποίμοι τηοαθ οὗ 

τσ ρ (Π6 δουπὰ οὗ -ἶ, 88 1 18 πη σεῖνοβ (1 8 41 Ρ. 88). ΤῊΘ 

Θηάϊπρ -Ἔ ἷἰπ ἐο-ϑίθιηβ ἀδίθβ ὕ8οὸῖς ἴο (6 ῥγθιίιβίοτιο ρϑτὶοα; 

6. δ. Κῆϊξ (μομ. Χ2ἰδιι-8), 80 δἷ8ὸ ΕΆ1180. -, 88 Οὐδϑοξ Ὁδοοῖ! 

9 
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(θδθοῖκο, θ0)΄᾽ΆἋῈΣΆὠ δ]., ρ. 264). Τῇ ϑηάϊπρ -ἶξ 18 Ἰαΐου, δηὰ ἀπο 

ἴο -ἴ- Ῥαβϑὶπρ ἱπίο {6 ροῃϊῆνο ἔγοῃ {ῃ6 Οἵ ὺ ο8868; [ὁ γί 

ΔΡροαγθὰ ἴῃ δα]οϑοϊνο, δἰνογ σαγβ ἴῃ ϑυθδίαδπνοθ. ΟἾν. ἢν 

ὙΠ, πιαΐος 'Ἃ]}᾿, Ιγῖ8} Ορδπὶ ἴη8οῦ. μιαφὶ (-) τε »παΐοο, Θ4}]. 

Αἰοσπαΐξέ (μοπι. Δ θφημαίο-8), πα |1Κ6 ἰοστηβ. ζ0-Βίθπβ: 0 ἴν. 

οἷά 'Βο οὶ" ἴον "εἰ ὦ. [Ια Τῦιμτο- αι π ἐϊο Ο-βέθπηβ 500 (ἢ6 

Θπαϊηρ -ο18: ὕπιῦγ. ρορίθὺ Ῥορυ]", Οβο. β8 γα κ]θ 8. 88 0611}, 
Το ΟΠ ΒΒ ἀοΡα 008 ΤΏ Κα ἰδ ποὺ ἱπιργο 8816 α ργἱογὶ (μα. 

{818 πουπ-βο γ6 ἰβ 8. Ἰοσαίνο ἔοσιηδίϊοη. ΤΏθ86 τὸ (1) ἐπδΐ 

ἴῃ ῬΙΌΠΟΙΙΒ {π6 [Ιἀρ΄. Ἰοοαίῖγο ἰὴ -ἶ (-6- -ο-ὮὮὸὋἜ 8. υϑοα ἔτγοπι 

ἴΠ6 Ῥγοθίμηϊο βίδρθ ΠΑΡ 8 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 88 ἃ ἰοοαίίνο, Ὀυΐ 8ἃ8 ἃ 

δομϊέῖγο (ΚΒ Κὺ. τ|ι Οὕ. μοὶ οἴο.,) 8606 ὃ 447), δηᾶὰ ἴῃ Ῥαγ  Ου8Γ 

{86 ροηϊνοα [,ἱ. ἐδέζηβ Οδ80. δἰδθὶβ οδὴ ὃ6 5 ῃ (0 6 ἐγ8ῃ8- 

ΤΟΥΙΩΔΙΟΠΒ ΟΥ̓ ΟΥ̓ρΡΙ ΗΔ] [ΓΟΥΤῚΒ ἴῃ 6- (8 4109); (2) ΤἬΘΒβα). χρόνοι 

18 ἃ Ἰοοδάνγθ (8660 ἰαβϑὲ ρᾶρθ). Τὺ 'ἴβ αυἰΐα ΟΡ. ΐ881016 ἴο ΓΟΙῸΓ 

οι. -, 1. 6. «ἢ, ἰο Ἐ-θῖ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΠΥ͂ 88 ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗ 68]]. -ὁ (-ἢ), 
ἴον -αἱ, πᾶν ὈΘΘὴ ργοβοσνθα (8 247). ΤῊΪθ ΤΠΔῪ ΘΓ ΔΒ 

Θχρ αῖη ἐπ φῬβοποίϊο αἰ ἤου] 168 οὗ {μῃ6 1,.δὐπ ἴογπβ. ΝΣ, ἃ 

δοπϊανθ ἱπ ἔπποίϊομ, ἰ8 Ἰοοαίγθ ἰπ ἔοστα, 86 βυΐδῆχ Ὀοίπρ Ιάὰρ. 

«Ζ (-ἴ- 1ῖΆ6. (ὴ860 ψΘΔΚ ρτδᾶθ ἔοστῃ οὗ -ἴ0- -ἰϊο-, 88 ἴῃ {π6 γοο. ΚΣ Σ 

Πα ΘἸΒΟΎΒΟΥΘ, 866 8 201 ρΡ. 88); {18 ογτηηαίϊοη σου] ρῖνθ 
Δ ΘΑΒΥ ΟΧΡΙαπαίϊοη οὗ {ἢ -χ76 ἰὰ δά ψ76 (μοπι. ὅδαϊ-8 ὑποτγα). 

Αὐ {86 8βδῃ16 {{π|6ὸ ργοθίμηϊο Γαι 84 ἤωμροὶ ἷπ 186, δῃὰ {πὸ 
-Οοἱ οὗ (818, ΌΥ αβϑοοίδίϊου πὶ ἸἾΣ, ὈΘΟΘμῚ6 -ξ ΘΑΥΠ ΟΡ ἰπδη [δ6 

8Β8116 ΘΟἤδΠΡῸ ἴΟΟΚ ρΪδοθ ΘΙἰβοΠοσο 1 ἰμ6 ἰδηριαρθ; ἤθπο6 ἰΐ 

8 ὑπαύ -ὖ 18 {Π60 ΓΘρΌϊαῦ ποθ οὗ συϊπρ {818 ἰδστηϊπαίοη ἴῃ 

{16 οαγ]οδὲ σοοογὰβ οὗ 1,δπ. Βυῦ ἴῃ μ6 Τπιῦτο- ϑαι 110 

ὈΓΘΠΟΝ -Οὶ 8 Κορί, δἰἐπουρὴ ἰ μὰβ οχίθηρα, 88 1 ψὰϑ ἴῃ 

ῬΓΟΠΟΊΏΒ, ὈΥ δἀάϊηρ -8, ἀπα 8 Ὀδοδηη6 -6ὶ8 (ορ. Ο.1μα. ρθη. 

11.8 ἰ1-8 ὃ 4417); [Π6 τοβὺ]} ψὰθ ἐμαί ἰμοῦθ ψὰ8 ἃ ΘΟΒἨΘΠΟΘ 

οὗ 0- δὰ ἐνϑίθιηβ ἤθσθ (ορ. οί οῦ, Κυδη- ΘΒ] οἢΠ 6 Γ5 Βοἱξν. 

Π 811 ). 
Βοπιδτκ. Νοὺ τ δέγθϑθ πιυϑὲ δ6 Ἰαϊὰ οα ἔπ ἔογτπι Ζεσίοί ᾿'Ββοχι" 

ἔουπὰ ἴῃ ἃ ἘΔΙΙβοδῃ ἱπδοσίρθοη (ΠΏ θεῖο, 16 ΕΔ)]., Ρ. 180). [πὰ ἐδο ἐνο 
ΟΥὮΟΥ ῬΓΟΡΟΙ Ὡϑῖπθ68 ἔουπὰ ἴῃ {πὶ8 ἱπβοτγὶριΐϊου, Ῥοϊέέο Ὑ οἸ ὐπβ᾽ δὰ Εἰ οἰσοζοο 
“Ἑοϊ]οοβίιβ᾽, 8 [68 ἀγτορρθὰ: δηὰ {16 β88Π|0 ΠΙΔΥ ΠΩΥ͂Θ μΔρροηθὰ ἰο Ζεχίοί. 
4 Ζεαχίοἱδ που]ὰ δ0 Ῥάᾶγ}}61] ἐο Οἰξέδο8 ᾿Οδοβὶἱ Οαἰέίοηοα 'Οα]οϊ. ΟΥ ἱὲ 
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8 ααἱΐο Θοπορίγϑῦ]Ὲ ἐμαὶ -οἱ 8 ἔογιιθὰ οὐ ἔπΠ0 δηδίο συ οὗ [0 -αἱ ἰη ἄ- 
βέθιηβ, 88 Ῥοϊίαὶ ᾿“Μοϊέαϑ᾽, ἴῃ ἐπ0 βᾶθ ὙὙΔΥ͂ 88 [,αἱ. ἐφμὄγμηι [0110 8 {9 
ΒΗΔΊΟΩΣΥ οὗ οφμᾶγι (8 345), ἀπὰ Ιοο. Ρ]. [,6[. 85400]1. -ῦὅ9 [Ὁ]]ονγ8 -ἄϑ 
(8 8357). μαθεῖν, ἔμοῦο 8 {π6 ρῥοββ ὉΠ ἐμὲ ἔπ 0 ΘΏΦΥΔΥΟΡ 88 πιϑὰθ ἃ 
σηἰβέβο. 

5. 18. οὐἶἶξο, Ο.ΟΒΊΙ. οἰάξα, ἀοιθέ]οδθ δὰ Δ] αἰγ8 ἔοστα 

(8 241). Βδ᾽΄᾽Άαᾳ!Εε ὈΥ 5146 στ {118 ΟΟΟῸΡ {86 [Ὁ]]ΟΥΤΙ ΠΡ ῬΓΟΠΟΙΉΪΏΑΙ 

ἔοστηβ, Ῥυιβ8. 8έ6-886 Ο.Ο.8]. ὅρ-.80 (δ 418). 

«Αϊαϊίοο δέποιία».}) 

8 240. Τηΐβθ οα8δ6 Πδὰ πὸ [ΌΤΙ ΡΓΟΡΟΙ ἰο [861 ἴῃ (Π6 

Ῥαγοηΐ Ἰδηρῦαρο, οχοθρί τὰΐ ὁ-8ίθιηβ. [9}ἢ {680 ὑπ6 ΔΌΪΔ 9 

απαρᾶ ἰπ -ξὰ ἀπα -δά; ἰπ ΟἾΠΟΡ βίϑιηβ 6 ρϑῃ νο δηα ΔΌΪΔΕΥΘ 

δα (Π6 βαπὶ6 δηαΐϊηρ (8 228 ρρ. 112 ἢ). 

«δ ἀπὰ -δα 416 το]αῖθα ἴῃ [16 8816 ΨΥ 88 -θ- δῖ δπα 0-810 

ἴῃ {Π6 ρΘΠΙΠΥΘ ΒΙΠΡΊΪΑΓΣ, -αἰ ἀπα -Οἴ ἴῃ {Π6 ἸΟΟΘΕΩ͂ΥΘ ΒΙΠρΊ ΔΓ, ἀπ 

-Ζ ἀπ -ὖ ἴῃ [Π6 ἱπδίγυτηθηία] βίηρσηαγ. ῬΙΧΟΌΔΟΪΥ (ἢ 6- ΟὟΘ] 
ὙὯΒ ΟΥ̓ ΒΊΠΑΙΠΥ π864 ὙΠΘΡῈ (Π6 ΒΥ1180186 οαττοα [ἢ6 ομϊοῦ ποτὰ 

δοοοπὺ (1 ὃ 811 ρρΡ. 248 (). Οχγίομο δϑϊαῖνο δάνθυθβ οὗ {πο 

Ῥαγθηΐ Ἰἰδηριαρθ δῃαΐηρ ἰπ -Φα (αὐ. βαοϊϊίηιδ, ορ. 51τ. αρακάά 
γοτὰ δἴδγ᾽ ἔγοπι ἀρᾶξκα- ᾿Ααἰδίαπι᾽ Κορί [16 θ-νον 61 ἀπά 18 δοοθαί 
ἄοτα ἰο {86 ἔπηθ στ θη ἐπ6 ἰδηριαροθ δὰ Ὀοσὺμ ἰο ἀθυθὶορθ 

ἱπαθροηἀθηῦυ, 7π8ὲ 88 ἴῃ Οσθοὸκ ψὸ ἢπα {π6 06. δᾶγ. ἀμαχεί 
Ὀ68146 ἄμαχο-ς, ἰῃ ΑΥπΙΘηΐδη (Π6 ἰπδίσ. δᾶάν. αγάαγοου ᾿ἀληϑῶς 

1) οι! υτδοῖς, Αδ]αεν, 1ω008118., [πδίγυχηθη δ} 8 ἱπὶ ΑἸεϊπὰ,, [ιδέ,, 

Θτίθοι. ἀπὰ Ὀθαυΐθοποι, 1861. ΖΟΥγ88, ὕμνον ἀΐθ ἰπ ΑὈϊδεϊνέοσπι ὁγ- 
Βοποίποηάθῃ ἰδ  ἰβοῦθη Ῥγδροβίϊϊοηθη, Κυππηδβ Ζοίβοιν. ΧΥ͂Ι 3711 δ΄ 
ΒΙΈΒΟΒΙ, Νϑυθ Ρ]δυϊηΐίβομῃο Εχοῦγβο: Αὐυδαυΐθηάθ8 αὐ ἱπὶ δἰΐθῃ [,μδἱ., 
1868θ4.. Βονχκ, Βοἰϊίτᾶρχο σὺν αἱ. ατγϑπιπι. 1), Απδϊδαίξοπάθθ αἱ ἱπὶ αἰΐθῃ 
1αϊ.,. 1810. Μαὰχ ΜΏ]]οτν, ὕρον Αϑ]αϊίνο δῦ ἃ πιὶϊξ [ιοορεϊνθοάθαίαηρ, 
ΕἸΘο Κοΐβοη  Φδηγῦῦ. Β. 118 (1816) Κ. 689 8. ΜΞ’ Βυγξο, 6 δδ]δενϊ ἰπ 
γοίοτίθυθ ᾿ἰηρηϊβ [14]1018 ἔοσπια οἱ ἀϑὰ Ἰοο048}}, Ουγιϊαβ᾽ δια. Χ 388 Β΄ 
Ἠατνοὶ, 1 ΔὈ]δ εἶ ἀθ8 ταάϊοδῃχ οοπβοπδπέίϊᾳῃϑθ (θη δἰ), Μόμπι. ἀ6 18 
8οο. ἀθ Ἰΐηχυ. ΥἹ 105 84ᾷα5β. ὕ. Βομππι:ὰς, Ὀὶο ᾿αὲ. Αἀγνονθία δυῦ 6 στοη 
ο-βιίδιηπιθη ὑπὰ αἀἷο Β᾽ησυατάδινο ἀογ μου ϑηΐίβομοη Ῥτχγομοσηΐπα, Ἐδέ- 
Βτυδβ δὴ Βδην σι, 1888, 85. 100 6. Ῥδυ]ὶ, Ποῦ Αὐ]δεΐν ἱπὶ αθτδη., ἴῃ 

8. Βοίϊν. 11 889 ΕἾ ΒΟΣΖΘΗΌΟΥ ΟΡ, Γιοἰϊβοιο ΑὈἸδᾶνθ, ἱπ 8. Βοϊέν. ΙΧ 
248 ἢ, 
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Ὀοδιάθ ἐπ ᾿ἰνίηρ ἰπδίσυπιθηΐαὶ ἀγάαγο-Ὁ ἴτοτα (86 βέθῃῃ αγάαγο- 

Ἴυδί, σίρε (ορ. 7. βΒομιϊάϊ, Ἐδίρτυββ δὰ ΒδΗΟΠηρκ, ΡΡ. 100 8). 
Βυΐ [Π6 6480 ψὰβ αἰ ογοηΐ βΟγο (ἢ 6 ΤῸΓΠῚΒ Ο͵ΤΘ ποΐ δαγυθῦβ. 

ΤΏΘη «56 πὰ -ζὦ ΤἸΙΔΥ πάνθ Ὀθοοηθ ἱπαάθρθηαθηῤ οὗ {ἢθ 
ἀἸἴθγθηοθ ἴῃ δοοοπί, ὙΠΟ. 88 ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ {16 οοπαϊοπ οὗὨ {86 

ἀοι!}]9 ἴοστα, οὐϑὰ ὈΘίΟΣΘ ἐμ6 ραγθηΐ ἰδησυδρο Βρ110 ὉΡ αἱ 8]}. 

Τῃ Βι ΟΝ ῬΥΟΠΟΠΆΠΔ] [ΌΥΤῚΒ 88 ὅτ. πρώτα ἃ τπιθ᾿, -α ἰδ {860 
ΔοΪαίϊνο βυ ἔχ; 80 ἴ{ ἴβ Ῥοββί]9 ἰο δμαῖγθο ἰμυ8 --- ἔμἰδ-ά, 
δα ἰο τοβραγὰ - δβ 86 ἐμγα ἴοστα οὗὨ (Π6 βίγομρ ρ»τδᾶθ (1 8 811 
Ρ. 2417). (Νοίο ὑμαΐ Φομδηβδοι 08118 {πΠ6 ἔογιηδίΐου ἱπ -δ ὦ -δά 

8 ᾿ΠΒΥΠΙΩΘΗΐΑ] ἰῃ - -ὅ ἴο ὙΉ10Ὲ ἃ ἔυΓ ΠΟΥ Βυ ἔχ -ὦ μ8 Ὀθοπ 

δἀάρά, Βο22. Βοϊίν. ΧΥ͂Ι 186) Βυΐ [Ὁ 8 α]8δὸ ροββίθ]θ ἐμαὶ 
«ζΖὰ «σα τοί οδὴθ δρουῦ ΟΥ̓ οοπίγδοίοι οὗ ἐμ6 ϑ[θπ-ἤμ8] -ὁ -Ὁ 

ἢ -α᾽α, ὙΠαίονοΣυ ἐμαὶ ΤΑΥ͂ πᾶγθ Ὀθθη; δηᾶ ἐἰμπαὶ -α'"ὦ δηᾶ 

«αἱ ΟΥΘ ῬΘΓΆ]16] ΤΌΓΙΩΒ ὈΘΑΙΠρ' το} ὑπ 6 βθτη6 γϑἰδίϊοη 0 ΟΠΘ 

ΒΠΟΙΠΟΙ 88 -68 -Ο8 ἀηα -8 ἴῃ {Π6 σΟΠΙΠΙ͂ΥΘ βίηρυΐίαν (1 8 11 Ρ. 108). 

ΤΠ6 δοϊδέιγο οὗ ο-δίθιῃηβ, 8ἃ8 ἃ ΠΟΌΠ “0880 ὈΓ͵ΙΌΡΟΙ, ͵ἴ8 ἔοσγί]θ 

ἴῃ ΑΥ̓ΤΑΙ δπὰ [1081]16;: δῃηα 4180 ἴῃ Οἰοστηδηϊο δηὰ Βα]. ϑ]δυοπίο, 

1 Θοίι. να δπὰ 1110}. οὐἦκο Ο.Ο.81]. οἱδέξια ἀτὸ τϑα]ν δοϊδεννθ 
ἔοσιηβ. ἴπ ΟὙὝΘΟΙς {Π6 ΟἿΪΥ [ὈΥΠῚΒ ΜΈ1Οἢ ῬΥΘΒΟΣΥΘ ᾿ξ ΓΘ δάγοῦθβ. 

ἴῃ Αὐτηθηΐδῃ δηὰ Κοὶθο ἰδ βθθπβ ἴο ᾿δῦθ υδῃϊβηθα αὐἰίου αἱ 
ἔθ Ὀθορίπηΐηρ οὗ (86 ἰδίου! 8] ροσοά. 

Ιη Αγνοδβέϊο δῃὰ ἰῃ 1ἰ8]16, ἐη6 δϑϊδίϊνοθ ἰῃ -Φδὰ «δὰ “ὨΘΝ 
ὈΘΙοηροα ἰο βύθπιβ ἴῃ -ο- Θ,ὍΥΘ Υἶδθ ὈΥ ΘΗΔΙΟΡΎ ἰο ἀ-ΔΪαἴγοα ἴῃ 

ἴθ οἶμοῦ βίθπιβ. Τΐβ τηδάδ ἴξ ροββὶ ]6 0 τῃδκθ ἃ ἀἰβεϊποϊίοι 

πη ἔογτη Ὀοίνψοοη ὑπ6 ρσοηϊνο δηὰ δυ]αίϊνο οὗἨ ἁ ἰμθ8θ βύθιηβ, 

ὙΠΟ δὰ οὐπιθ ἄοσσι ἔῸπι ἐπΠ6 οτἱρῖπαὶ ἰαηρπαρο Βανί (ἢ 6 
Β81ὴ6 ΒΓ χ (-68 -08 -8). 

Τὴ ΒΟ0106 ἰαηριαροθ ἰΠ6 δΌΪδ να] -ἴο8, ΟΝ ὈΘΙοηροα ἴο 

Δάνοσῦβ, πιδᾶθ 18 ὙΑΥ͂ ἰηΐο {Π6 ποὰπ βυβίθηῃ δῃὰ Ὀθοόβηθ ἃ 

ἔογ]6 οᾶ80 βυ ἔχ. ΤὨ8 Παρρϑῃθᾶ ἴῃ ϑβ'δπδκυ, Αὐπηθηΐδη, δηα 

ΟὙθοῖκ, ῬΟΥμΔΡ8 680 ἴῃ ϑ΄'δνουῖο. Οὐ. 8 189 γΡ. 6θ. 
ὃ 341. 1. ΟΥϊρίηδὶ δο]αύιγθθ οὗ ο- ϑίθιηβ δϑαϊηρ 

ἴῃ -δὰ -δαά. 

ΡυΙὰρ. "μίᾳφσά (ὑμίᾳφξα) ἴτοι "μίφο- ποι, Ἡμαξά 
(μ- αδ ἢ) ἴτοθΒ ἤμ4ό- Ὡγοκο᾽, ορ. 8 240. 81τν. οὐλᾶὰ νωσάά: 
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Ανοβίέ. οοδγκαρ Ο(Ῥογ. ζαγᾷ (1 ὃ θ49.6θ Ρ. 496) ἔτοτῃ ζᾶγα- ῬΘΟΡΪΘ, 
ποδί. ΤΠ οπαϊηρ -δ (ποὺ -24) 1ἴΒ ἱπαϊοαίθα ὈγῪ Αγρβὲ. ραδβᾶβ 

ΘΒ, δοπρ αὔνον᾽ τ ἢ ἦς 88 οοηραγοᾶ ὙΠ ᾿πβίσγ. ραϑοα τες Β κυ. 
»αδοΐά νι ο, σοι ὑμογοΐοσθ οοπίβίμβ ὑπ [ἄρ. ὁπαϊηρ -ὃ (δ 2715). 
το : Ῥγοπομηῖμαὶ δάνοσθβ, Γ.0οΓ. ὦ ὅπω Οτοί. οὗ ὅπω 'ππάθ᾽. 
Τιαἴϊη : οἱ ἰπβοῦ. σπαϊοσα πιογή δα, ἴῃ ἴΠ6 Ἰαΐον ἰδηριαρο απαθῦ 

“πον ἰμρῦ 7μσῦ, ἀμ! ἃ ἸΩΔῺΥ δαἀγογῦβ ἰῃ -ὅ; Ὁτιῦν. ρίπαοῖμ ᾿Ῥίδου]ο 
ϑο0Ή10 ᾿δυτητηο᾽, Οβ6. Βα Κατ ΚΙ] ἃ 'Β806]1ο᾽ ; -δὦ ἴῃ Τἴ4}16 ΟὨΪῪ ΟΟΘΙ͵Β 
ἴῃ δαγνοσῦβ (ορ. ὃ 240), [,αἱ. Ο]46᾽ ἴῃβοῦ. γαοϊϊωριοα ἱ. 6. ζαοῖϊ- 

ἱμηιδά, Ἰαίον ξαοϊιηδ γοοὶξδ ἘΔ]186. γοοϊξα, Ὁταθτ. γοδέθ Ὑϑοῖθ᾽ 
086. απιργωπα Ωρτοθθ᾽ (ὁ ὈΘοΟΙ ΐηρ ὃ 88 ἰῃ σμα Ἰοσθ᾽ ἰξοϊἐμα 
ἸΙοοίο). Τὴθ ζΟ]οσίης Οθυταδηΐὶο ΟΓΩΒ ἸΠΔῪ 4110 ΤΟΡΏΪΑΣΪΥ 
ΤΟργθϑοηΐ δὈ]α γα ἔοστηϑθ (866 θϑῖον): αοίμ. ομΐζα 7γωζα, Ο.]ο6]. 

ἶ76 ἱβ, Ο.ῊἩ.6. εοοῖξμ -ο; δηᾶ Ῥοββί Ὁ] τ βΒμοι]ὰ οἷδββ δ οπρ' 
νι ἢ 8680 δο]αίνοβ Οοἷι. τιδίπα Ο.ΉἩ.6. ηηὔημ ᾿ταΐῃθ, τηγ᾿ (ΤᾺΌΤὰ 

ἴθ ῬΡοββ. ηηθα-), ὙΠΙΟΝ 186 ρον ἴῃ 860; 800 ὃ 462. 11{}. 

οὗἷάο Ο.Ο.8]. οἱώκα, 866 Ὀδϊον. 
Ιὴ Αυϑβϑίϊο οοο 8 -ἀ δα 88 Μ6]1 88 .«ἄῤ, 68 χδαῤγἄδα ἴτογχη 

σδαβγα- π. Ἰογάθμρ᾽; {818 γβ ρτοδποθᾶ ὈΥ δοογϑίϊοῃ οὗ ἐπ 
Ῥοϑέροβι(οη ἃ ---Ξ 5Κν. ἅ, ορ. {86 1ο6. Ρ}}]. ἰῃ -ἦσ-α 8 8656. «αὐ 
[88 ὈΘΘῃ Βιιροσβοάθα ὈῪ {Π6 δπαϊηρ οὗ οοπβοπδηὺ βίθιῃβ (ὃ 242) 
ἴῃ ψίηια (ψῆπα-, ἃ ῬΥΟΡΟΙ π8116), ὁρ. ΚΚι. ψαριάά. 

Ἴνο ΟΧΡΙαπαίοηΒ ἃγ6 ροββίθ]α οὗ Οασθο Κα δάγνορῦβ οὗ 

ΤΏΔΉΠΘΙ, ΒΌΘΝ 88 τώς δ᾽ (ορ. 5Κν. ἑάὦ Ἰμυ8, ὦ-δε, ὡς, οὕτω 
οὕτως, καλῶς, αἴΘΓΥ ἰπΠ6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ὙΒῖο σογο θα] Ρ δ᾽ π}11 8 
ΔαγοΓΌΒ ἴτοπι βίθιηβ ὙΠῸ δὰ δηοίθποῦ Ηπαὶ π8ὴ -0-, 88 

διαφερόντ-ως, βαρέ(ξ)ςως, σαφέ(σλςως σαφῶς. ΤΉΘΥ ΙΠΒΔΥ ὃθ 

ΔΌΪα γο8 οὗὁἨ {89 Κιπὰ ψ πο ͵ὸ ΔΓΘ ΠΟῪ ἀἰβοιββίηρ, ΟΓ ἐδ Ὺ 

ΙΏΔΥ ὍΘ ἐπ ᾿ηβίγ. βίηρ. ἴῃ [Ιἅρ. -ὅ (8 2715). [1 18 παρὰ ἴο 
ΟΒοοβθ Ὀοίνθοι ὑπ686, βὶπὸθ ἰδ 6 τηϑϑηΐηρ ΙΠΏΔΥ 6 ΘΧρἰδἰπθά 

ΘΩΌΔΙΥ Ὑ611 ὁπ ΟἰἔΠῸΡ βυρροβίξοθῃ. [1ἢ ὁ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ 

ἴο γτοραγὰ {6 ς- Ὑ ΒΊΟΝ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰῃ βοῖηὴθ οὗἨ [8680 ΦὈΤΊΩΒ 88 
ἀογνθα ἔγοπι ἂρ. -αἰ 1ξ οουὐ]ὰ ΟἿ ὍΘ Δοϊαίνο. Βυΐῤ Ὁ [88 

ΠΟΥ͂ΘΣ γοὶ ὈΘΘῺ ῥγουθα ἐμαὶ ἴῃ ΔΩ “ΟΣ -᾿ ΥΘΡΓΟΘΘηΐΒ ΟΥἷ- 

ΒἾμΑΙ -ἐ -α. Τὴ 8]1 ὑγοθθ ἐγ, -ς 18 ἃ Ἰαΐον δαδιίοη, ἰἀθηίίοαὶ 
νὰ (ῃ06 -8 οὗ ἀψ [αἱ. αὖϑ, ἀμφίς Ὀοβίά6 ἀμφί, ΟὌῬογΕ. 
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αδὶεξ Ὀθδ46. αδὲψν ᾿ἴἴο᾽, »αΐῥ- ὈοϑΙάθ ρμαΐξὲψ ᾿ἀραϊπδί: (ὁΡ. 8 228 
Ρ. 112). 866. 86 Αὐΐδον, Κυμπϑ Ζίβοην. ΧΧΙΥ͂ 714 ἢ, ΧΧΥΠ 
411, α. Μογοῦ, αἵ. ατ.3 294; Οϑιβοηῦ, Μορρῃ. ὕπὶ. Π ὅ8 ἢ, 

ΓΥ 248. 

Βοπιδεῖὶς 1. 1 πᾶν πἰξπογίο Ὀθοη ποϑίδϊθ ἰο ἐμὸ νίον οὗ Ουγίϊαβ 
(Βιυά. Χ 218 8.) ἐμαὶ 'ἴπ ῥγοοίμβηϊο ατθοκ δοὕτωτ (Γούτωδ) Ὀδοαπιο οὕτως 
Ὀθίοτθ τ-- δ)ῃὰ σ-, δηὰ ἐπδὲ (8 ἔογι [πθη οαπιθ (0 ὍΘ υϑδθὰ ΤΟρΡΌΪΑΥΪ, πὸ 

ται πῆδὶ βουηᾶ [ζ0]οχοὰ. ΜΎΥ τϑαϑοὴβ Ὅ6Γ0 88 [Ὁ] 8. (1) οὕτως 

8 ἀδι8] Ὀοΐοτο συὑόνοὶθ, πὶ Ὀθίογο οοηῃμβοηϑηΐβ οὕτω. (2) ΈΠ θη -τ (-δ) 

δηὰ τ- οοπιθ ἰοροίθοῦ ἴη τοοῖ, -ττ-- 18 {π6 σοϑυϊξ, ποὶ -στ- 88 καττὸν. 

βυση ΟτὰβΒ 88 ἄπαστο-ς ἴστε Δ΄Θ ὯῸ ΟΧΟΘΡ ΪΟΏΒ, δἷποθ ἔπθ ϑουπὰβ ποαγὰ 

η ἰμο8δὸ ποτὰβ σπουἹὰ δ -ἐδς., ΟΥ̓ βοιιοι ἰηρ οὗ 6 ἰϊηὰ, ουὐϑθὴ ἴῃ 
ἐο ῥγϑ- ατθοὶς ρογοὰ (1 ὃ 469. 4 Ρ. 8456, 8 490 Ρ. 861), δηὰ  ἀϊὰ ποὶ 
γοηΐασο ἰο ἀογίνθ (847) τως τό ἴτοιι ρῥγ. [ἂἀρ. Ῥιόιδίδα, ἱ. 6. δὰ ἰ{6δά. 
(3) Ῥοὕτωτ σοι που]ὰ Ὀθοοτμθ ἔούτωσσοι, ἃ8 ἔπατσασϑαι ὈΘΟΟΙΊΘΒ παάσσασϑαι; 
δηὰ ἰξ Βοϑῖῃὴβ [0 π|ὸ ἱπογϑὰϊ0]6 ἐπαὶ [Πϊ8 σου]ὰ 6 τοζαγαὰθα 88 οὕτως σοί; 
ΒΙΠ00 σσ ἴογ {πὸ Ἰ᾿ἰτνίηρ Ἰδησυδρο νὰϑ 8 ἰϑηρίποηθα 8 δηὰ πού θ᾽ ΤΠΟΤΘ. 
Βαϊ ΠΟῪ Φοῖι. βομπιίάϊ ἰδῖζθβ ἂρ ἰμ6 ουᾶροὶβ ασαὶπ ἴος Οαγίϊιθ (Ρ]ΌΓΑΙΌ. 
852 [.)}}}} δηὰ 1 τπησϑὲ 006 ΠΟΤῈ ὕγβ0, δρδίηδὶ (818 ἔμοΟΥΥ,, ἐμαί 80 ἔδὺ 

πο Θἴδηρο οὗ -τ (-δὴ ἴο -ς Πᾶ8 ποὲ θθϑθῃ τηδάθ ογθαϊῦ]θ ἰῇ ΔΗΥ͂ 8109] 
ἰπβίδβῃοθδΊυ ΕῸΣ ϑβομπιϊα δ οσὰ ΟΡἰπίοη -- ἰμαὶ Ηομι. τῆῦος 8 ἀογνοὰ 
ΤΟΙΌΪΑΓΙΥ ἤγοι) τα ας, διὰ 80 οοἰποϊάο8 ψῖ ΒΚν. ἑἄναί --- 18. ἱπἀοἔθη δ, 16 ; 
800 ὃ 225 θη. 1 Ρ. 106ἀ 1 ἀο ποὲ ἀθῃγ ἰμπαὲ ἰξ ἰβ μοδϑίδίε (μα {{18 
Ἐδδιόα, οὐ ἰϊ8 Ἶἶκθ, οὔποθ οχίϑίθά ἰῃ ἐπ ραγϑηὶ ἰδηρτδρθ, δπὰ ἐπδὲ τς 
τᾶ Ὀ0 ἀοτνοα ἕτομι ἰ{. Βυΐ ΤΥ ΟὟ ΥΡΟΙΟΒἰβ 8.}}} ϑθθῖηϑ ἕο τη8 ἴο 
ἨΔΥ͂Θ ΓᾺΡ ρτοδίοσ ὈγοΟῦΘΌΪΕΥ: ΠΘΠΙΟΙΥ, ἐμαὶ τὸ πᾶν ποθ δὴ βάγυοσθὶαὶ 
ϑῖση -ς τΒοἢ οαπηθ ἀονῃ ἔγομι ἴΠ6 οὐἱρβίηδὶ Ἰδηρυᾶρο ἱπ οθγίϑϊ ἢ [ΟΥΊΠΒ, 
διὰ ἱπ ατοοῖς ογθγϑέορροὰ ἰΐβ οτἰχίπαὶ Ἰ᾿ἰπιϊ 8. βομιπιίάξς Ηἰπι80} δάπιὶίβ 
(16 πἰκῖι δηβαυ οὗὁὨ ἐπΐβ -8 6. ᾧ. ἱπ αἀμφί-ς, ΜΕϊοΝ (ΟΠ οσηρ ΕἾΟΚ, 
Ὑδείονυ. 15 18) ἢθΘ Θομραγοβ ἰῇ ΟΟΡΡοτβ. αδί-ὃ. ΕΣ οὖν Ῥγοδϑῃΐ ρὺτγ- 

ῬΟΒΟ, ἰξδ 18 411 ὁπ Ὑποίθπου {18 -8 8 οα]]οὰ, 4 βομιηϊὰξ 64118 1ΐ, ἃ πϑυΐοῦ 

ἤουιηθεῖνο βυ Ἔχ, οὐ Θοτηραγθα, 88 ἰΐ ἷβ ἰπ ἐῆθ ἰοχὲ, σπἢ ἔδ6 βρη οὗ [0 

ὅ61.-80]. οὁα86. Υοὶ δηοίμογ δἰϊθπιρίὶ ἰοὸ ὀχρίαἷη ἐπ18 -ὃ 88 ὈΘΘη ΓΘΟΘΗΥ 

Ἰηδὰθ Ὁ. Βαυίποϊομιδο, δέυά, ζὰγ ἰὰρ. Κβρυδοῆροβοι., 1 15 ἴ. 
τ ἴ86 ἀοπνι 1] ππηοίπον Οτ. ἐξ [,δἱ. δῷ: ἰδ οὔ οὗ ἐπ ἴογπιβ ὙΔΙΟΝ 

οοπδίη ἐπιΐ8 δάνογΐα] -8, Ὀθοδιβθ ἰξ 18 Ροββί Ὁ]6 ἐπδὲ ἐκ δπὰ δῦ, ὙΠΘΙΘΥ͂ΟΥ 
ἘΠΘΥ ΟΘΟΌΓ, 8ΓΘ ΒΙΠΏΡῚΥ Βοῦί ἤουπιϑ οὗ ἐξ δῃὰ 6χζ τηϑὰθ πϑοϑββασΥ ὈὉΥ ἐδθ 

δουπὰβ ὙΠΟ ΠΔΡΡοη ἰο οοπιὸ ποχὲ ἔποπὶ (οΡ. ἐΐθ ΑὐἰμποτΒ Ὅτ. ατιῖ 

1) βομιπιϊάξς βᾶγ8 (μδὶ ἴῃ ΚαΠη Ζίβοιν. ΧΧΙΥ͂ 141 πατὸ “ραβδϑὰ ΟΥ̓́ΘΤ 
ἴῺ β'Ἰθηοθ ἐν ΘΔΡΘΙΌ]Υ οοπβίἀοτγοα γτἱον οὗ Οατιϊα8", Ηρ πα8 ποὶ οὐβϑογυϑὰ 
πὲ ΤῺ ΟΒΒΑΥ ἰδ ΘΑΙ] ΪοΓ ἔπη (μδὲ οὗ Ουτγία8, δίποθ ἰξ δρρϑαγοὰ 88 ΘϑΥΪΥ͂ 
88 ΜΑΥ 1877 (1 8 [9 Ηαδιϊ  ἑαξβοη 880 1 ἴῸΥ ΤΥ δρροϊπίπιοης 88 Ῥγίναί- 
ἀοοθηΐ). ϑοθτηϊάξ θα Υ8 ἰμδὲ “ἼΟ ΟἿΘ 88 γοὶ δϑϑβαιϊϑὰ ᾿ξ": ἤθτο ᾿6 18 ὙΤΟῺ 
δραὶπ, ἴογ 1 μαῦθ ἱπάϊοαιθαὰ 1ξβ θᾶ ροίΐηϊβ ἰῃ Κυλη᾽ Ζίδοιτ. ΧΧΥ͂Π 411. 

᾿ς ωμϑθ, 
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ῬΡ. ΤΊ, 219). Βαΐ ἱπ ΔῺΥ 0880 1 ἃπὶ ΗΠ ΟΟΠΥΪποοά ἐπαῦ (Π6 ΒΠΔΙΟΘῪ 
οὗ ἐξ ζᾶγο σχίδο ἰοὺ ἐνς (εἰς) 88 ἃ Ὀγ-ΐοτπι οὗ ἦν. ϑομτηϊαΐ οοηίοϑίβ ἐπεΐδ 

Ῥοΐπέ ἰοο; Ὀυὲ ΠΟῪ 6 οδῃ ΒΥ, 88 Π6 ἀοθ8 οὁη Ρᾶρ60 8358, ἰπαΐ 1 παᾶῦθ ποὶ 

Θχρ δἰποὰ ΜΠΥ ἴπογο 18 ἃ αἀἰδῆογθποθ ἱπ πηϑδηΐϊηρ ὈΘΕΘΘῺ ἐνς δηᾶ ἐν, ΟΥὙὉ 

ἨΟῊῪ 6 δ ΒΡΘΩΚ 88 {1 μαὰ χίγοῃ 88 ὑπὸ οὐἱρίη οὗ ἐνς Ὀθβ46 ἐν 8 Π|Ρ]Ὺ 
8δηἃ 8016 17 ἐπ ΘΗΔΙΟΩῪ οὗὨ (πο τοϊδίϊοη Ὀοίθοη ἐξ δηὰ ἐχ, 18 ἃ τηυδϑίθυυ ἰὸ 
0: ΤῸΓ ἰῃ ἐδ ὙΘΥΥ ρῥδδβᾶροὸ ὙΠΟ πὸ οἱΐοθ (Βογ. ἀδὺ βᾶοῃβ. 08. ἀδγ 
Ὑ!]68., 1888, ΡΡ. 190, 194 7.}}1 πᾶτθ ΘΧΡΙΘΕΒΙΥ βαϊὰ ἐπδὲ ἐνς γγ88 οοἰπϑὰ 88 
η6 ΟΡροδὶίθ ἰο ἐξ αϑ μϑοα το ἦ, τεγδδ ΟΥἹ πιοίΐοη, ἴο “πο ἀοβηϊίοη οηἷψ 
ἐν «εἰν ἰδὲ αοοιιϑδαίξοα αηϑοτθ. ΤῈ ἔοτιῃ οὗ ἐν δ αοοίοἃ ἴῃ ΟΠΪΥ͂ 
Οη6 οὗ ἰδ πλϑϑηΐηρθ, ᾿υϑὲ 88 5ἴκγ. ράξἑ-, ἴοῦ θχϑρ]θ, Ἰρᾶκο8 πὸ σοηϊεῖτο 

»άϊψι" πἴθη ἰξ πιθᾶὴβ “υβραπὰ᾽, δὰὲ ποὲ ψῆθη ἰδ τϑᾶπ8 Ἰογὰ᾽ (8 281 
Ρ. 120); δπὰ ορ. τ. γνεᾶνέα; : νεανία ἃ 190 ν. 67, δὰ Κυμπη᾽δ Ζίβοῆσ. 
ΧΧΥ͂ΤΙ 412. ἧνς ΙΏΔΥ δᾶγθ Ὦδοη ἔοσπιθὰ οἢ ἴῃ 6 ΔΠΘΙΟΔῪ οἵ ἐξ, οὐϑὴ ἰ ἐξ 
μὰ δἰγοδὰν 18 βοηΐθῃοθ- ἀου Ὁ] ἐ ἐκ ἰῃ 86 ΌΥ͂ 18 δἰάθ: δπὰ (π9 860 οὗ {Π6 

Ὀδὶγ οὗ ἔΌΓΠΙΒ, ἐνς δηα ἐν, 8 ποὶ τοχυϊαιϊθὰ ὈΥ {Π6 086 οὗ ἐξ : ἔχ, ὈΘοΟΘα86 

ἔπ 6 ὩΘῊ]Υ οοἰηθα ἐνς τηϑϑηΐ δβοπιοίἰηρ ἀἰδογθηξ ἔγοα ἐν τὶ ἴπ6 ἀδίϊγθ. 

α οὐ. να Ο.106]. εἰ ἰῇ τοῦ Ὀθ6 ἀογίνοα, σιμουΐ νἱο- 

Ἰδξπρ᾽ ΔΩΥ δϑοογίαὶ θα ἰδ οὗ βοι πα - Ομ θῃρ6, πο ΟΠ]Υ ἔγοτηῃ (ἢ 80]. 

ἴῃ δα, Ὀὰὲ ἔγοτῃ {π6 106. ἴῃ Ῥ-οἱ (8. 268), {Π6 ἱπβέτ. ἴῃ ὅ-ὦ (8. 275), 

ΟΓ (π6 ἀαί. ἰῃ "-δ(1Ὰ) (8 2460); (π6 ΙοΘΙΔ μα ἷ6 ΤΟΥΤῚ ΤΩΔΥ 4180 θ6 ἃ 

ἀαϊνο ἴῃ "-δὲ (8 24θ): δπὰ ]Ἰαβίὶγ Ο. Η. α΄. εομῦζμε τὰν 6 ἰπβίγ. 

ἴῃ -ὅ (δ 215). ΤΙῃ (Π686, ἀπά ἴῃ ΟΙΝΘΡ οα868 οὗἩ (6 βᾶπι6 Κἰπά, ἱἰἰ 

τησδὺ ποὺ ὍΘ ἴογροίζοῃ ὑπαὶ ἃ [ΌΤΙ ἸΏΔΥ Πᾶνθ Πϑα τηογὸ (8 

ὉΠ6 ΟΥρΡΙΠ, Β'ῃ06 88 ΒΟ Πἀ-ΟΠΔηρῸ ΡῸΘΒ ΟἿ, ἔδποῦθ ἴβ οὗἵθῃ ἃ 

ΘΟΠΗΏΘΠΟΘ ΟὗὨἨ Β6ΎΘΓᾺ] ᾿ἰπῇθροίθα ἴοστηθ ἰπΐο ὁθ6. Βιυΐ ψὔὸ οδῃ 

ΒΑΡΟΪΥ ἀουδὲ ἐμαί ἃ πιοτὸ ὑποσοιρὴ Θχϑινπδίοι οὗ {π6 ϑγηίαχ 

ὙΠ οὐὔδθηῃ ΠΑΥΤΟῪ ὑμ6 11 π|18 οὗἨ ὠοἤμοΐοθ, δηα Β|6. ὑπαὶ ἃ δΊΎθη 

ἔοστῃ [88 ποῖ 80 ἸΏΒΩΥ αἰ ἴδγθαΐ ΟΥἹΡῚΠΒ 88 ΜὙΔῸ ᾿πηΔρΊποά. 

Οοἰμιϊο δάνθτβ ἱπ -ὅα, 88 μδίία-ϑα 'δυγ, 11 λαγάμεδα 

ῬΒαγᾶ, σου 1 ΤΠ6Υ Ὀσίοπρ ἰο {Π6 88π|86 ΤΟῸΡ 88 ὅϑΚν. ϑέἠηία- 
«δ}ά-8 υρο, τηϑδίνθ᾽ δπὰ ἐμ ᾿κ (1 8 18 ρΡρ. 216 44), ἅτ 
ΟἸΓΠΟΡ 80]. βὶπρ. ΟΥ ἰπϑίγ. βίπρ. (δ 215). Βαυΐ [ξ 18 ἃ ᾳιρϑίϊομ 
ὙΒΘΙΠΟΙ -δα 6 ποΐ 8 ραγίο]θ (Ξ ασ. φή ἴον, δβ᾽, ορ. Ηὐζογ ̓Β 

Ζίβοιγν. Π 204, ΕἸΟΚ᾿Β ὙΥ̓ ὀτίογῦ. [8 686), δαἀοα [ο {6 866. βίηρ. 
πραΐ, 804 ΔαγνοΥὈ Δ }]Υ, ἀπ τηϑϑηΐηρ ΒΟ Δί, πως ΟΥ ΒΟΙη6- 

[πΐηρ οὗἨ {86 Κἰπά. 
ΤΟ [Ὁ] πρὶ ῬΓΟΠΟΙΙΪΠ4] ΟΣ ΠῚ8 ἃΓ6 δ.]αίίνο: Οοίμ. ἤραηι- 

πὰ ο ὙΒΟΠ ἀυαημηδοῖ ἴο δον (Ἐ-54) ἀπά Ο.Η.Ο. λισοηῖμ 

μΜΗ 
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(ὅ-σα) : 8Κν. ζάϑηιαα Ὁ); ἴμ6 Οοἴδμίο ΤΌΥΤῚ ΤΑΥ͂ 8180 06 τοραγἀρα 
88 8 [ἀρ. ἀαΐ. ἴπ "-δ(1) (δ 246). Ορ. ὃ 428. 

ΤῈ6 Βα] ο- Β]αυοπίο ἴοσμηβ οὗἶδο δᾶ οἰΐξα μαν ἰδ 
τηϑδηΐηρ οὗ ἃ ρον 88 ὙὙἸῚ]1 88 δῃ δὐϊδῖῖνθ; 866 8 228 
Ρ. 118, 8 239 νΡ. 188. ΤῊ6 ἀογίναϊου οὗ 11{}. οἷο (-α ἴῃ 
8016 ἀἰα]θοίθ, [μοὐΐ. -α)ὶ ἴγοιῃ Ιἀρ. Ἐμίηδα ἰΒ ποὶ ψιουΐ 18 

ἀΠῆου]οβ. -ὖ ΙΔ ΚῸΒ 8 Ἠιροδιίαίθ: -ὃὦ σπουἹὰ πᾶν Ὀθθη οχ- 

Ροοίθα ([ ὃ 92 νυ. 86). Βυὺ {8670 18 πὸ οορθῃὺ ΥΘΆΒΟΠ [ὉΓ 

ἀογνίηρ [ὁ ἔσο πη οᾶά, Ἡ Π]Οἢ που] αὐ ποθ Βα ἸΒΕῪ ἔῃ 6 Κπονσι 

ῬΠοποίῖο ἰατθ; δηὰ ἐμ ἰαϑὺ ψοσὰ 88 ποὺ γοὺὶ Ὀθθὴ 8814 οἢ 

[86 τορσχοβοπίαίϊου οὗ ἀρ. ὅ ἴῃ Βαὶ]ὔοθσ. ΑΒ ψ͵ὸ ἤδύῦθ αἷβὸ ἰῃ- 

βίδποθβ 1 ἐνογὰ : ἑφογίὰ, Ζοϊδ : δοϊῶὰ,Δ ἰὰ δθθῖηβ θθβὲ ἰο ρυΐ ἐδ6 
τηδίο ῬΓΟΥΒΙΟΠΔΙῪ ἰμ8: {π0 76 18 ἃ ΘΟμβποποῦ οὗ Ιᾳρ. ὅ δηὰ 

Ιᾶγ. ἃ ἰκὰ 1 δυδηΐδη δηᾶ Τιοὐο, ὑπᾶθῦ οογίδίη ΘΟ ΠΟΠΒ 

ὈΠΚΠΟΥΤΗ. 

ΒοΙδΥὶς 2. ΒΟΣΖΘΏΘΟΥΖΟΥ ΒΒ δϑδυσηρίΐοη (ΒΟΣΣ. Βοϊίν. ΙΧ 248 44), 
ἰδὲ Τοίεῖο χοηΣΕγοΒ δι} 848 ἐδ Ὀθδίάθ 6 (-Ξ ἱι, ἐδ), ἐμ Ὀοδίὰο ἐΐέα 
(ΞΞ {11}. 40) οοπίδϊῃ δὴ ἀρ. δὈ]δῖνο ἱῃ -ὅα, 18 ἀουθ]988 τρις. Τωθαϊκῖθη 
604118 ΤΩΥ αδἰῤθηΐξίοη ἰὸ ἃ ἀοῦῦ]ο ἔοσιμδίϊζοηῃ πῃ ἐπ 1 ππδηΐδη ἀϊα]θοὶ οὗ 

γοϊᾶμα, ποῖ Βμουὰ ὃὕὉ0 οομιραγοὰ πὶξῃ ἐπὶδ: ΠΆΘΟΙ. ἐδ΄, ζαϊγῶ Ὀσδίάθ 
ἄέοιι. 

8 2Σ48. 1. Εχίοπάθα ἴ086 οὗ ἰη6 ἀ-ΔὈ]αὐϊνο ἴπ 

Ανοϑίϊο δπα [{4]10. 

1. Ανοβέϊο. υοὐγκαξ Ὀθδιάθ ἰπϑίσῦ. ροΐγζα ἀαὶ. υονν καὶ 

ὈΘΟΔΙῚΘ (86 τηρᾶ6], ἴῃ ῥγϑ βίους ἐΠπη68, ΤῸ ἰῃ6 δ] γ68 

δαγοηίψα μαρπανᾶῤ ἴτοτη ὑῃΠ|6 βύθιμηβ Ὑ 10 ἢ. ΤηΔ ΚΘ ̓ μβὲγ. δαγοπέψα 

δαφπανα ἀαῖ. δαγοπίναϊ δβαρμαψᾶί!. ΝΟ [Π686 Β81ὴ6 βίθιηβ δὰ 

θη. ἐδαγοπίναῆ "βαρπαψα (ὙΉΪΟΒ ΔΡΡΘΩΣ 'π {86 Ἀἰβίου! δ 
Ἰδηρυαρο 8δδ δαγομέψἃ δαρπαψᾶ); δοοογαϊηρὶγ, ἴῃ Θοπηθχίοη 
ψ ἢ ἴΠ6 ροηϊνοα ἔϑῶη-αἢ Τριαῤγεαῖ, δον σαί-αἢ "πιαπανἤ-αλ 
(ΒΒ (16 Ὠιἰδίουϊοαὶ Ἰδηριιαρο 88η-ὃ ηιᾶῤγ-ῦ οἷθ) βρσαῃηρ ὺρ 
[Ὡ6 δϑϊαῦνοα βδῦμπα τιᾶῤγα δον ζαία πιαπαοδαδ; ἷἰὰ ἰδθ 
ΒΒΙΠΘ ὙΔΥ δᾶξυαδ ἂπὰ δᾶφαο 610 ἴογιηθα Ὀοβίαθ ᾿δασυ-αἢ 
(δᾶσυ-Ὁ} ἀρᾷ δᾶχαο-δ, ἀιὰ αοδὶ ὈθδΙά6 αδὶ-ὅ. Οὗ. Βατγίδο- 
Ἰογηδθ, Αὐ. ΕΌσβοΙ. 1 74 ἢ, 

1) ΕὸΣ -ἰὖ ἴῃ διρεημ, οΡ. ὃ 198 Ἐθπι. 2 ὑ. 80. 
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Ιπ ἰδθ86 ἴοστηβ ἴοο ψὸ βπά -ἅκα ᾿ἰπβίθδα οὗ -2; ορ. ὃ 241 

Ῥ. 188. 

ἘΘΙΔΥΚ. [Ιε ἰ8 ποῖ οἷθδσ ὙΒΘΙΒΟΡ ἰποθθ δηβιοχίθαὶ ἤουχηδϊοηβ 
οχἰδίϑὰ ἰπ ΟἹὰ Ῥογβίδῃ. [π {δ Ἰδηρταρο Ὀο(Ν -α δηὰ -8 (-ὦ} ἀτορροὰ 
([ 8ὶ 649 ν. 496); ἐπυὺβ ἰξ ἔποῦθ ΟΥ̓́Θ ὙΟΥΘ 800} ΓΘ- ἸΟΣΤΩΔίΟη8 ἴῃ -α, (ΠΟΥ 
οοιὰ ποὲ Ὀ6 ἀϊδεϊηρυ δηθὰ ἔγομλ ζ01.-80]. ἴοστηβ ἴῃ -8. ἑαμημᾶνα (ἰαιμᾶ- 
δ 1]γ}, Ἡοἢ ἰ8 υϑϑὰ 88 δὴ δ] δινθ, πιᾶὺ Ὁ6 ἀοτίνοα ἔγομι οἰΐπον Ἐςἄνδα 
οἕ "ιάνἄδ, 85 ἴδ 88 ἴυυτα 3008. ΤῈ {0 0 ΖΌΤΙΩΒ ὙΟΥΘ ΟἿ ἀϊθέϊηχυΐϊθηοὰ 
ἷπ ἐ- πὰ μςδέθσηβ, ὙΔΙΘἢ. τπηδθ ἐπ 6 ζθῃ. ἴῃ “αἰ δηὰ -αμδ: Ὀπὺ 1π {π|080 
Βέθιῃ8 ἼῸ ΖΌΥΙΏΒ ΟΟΟῸΣΡ ὙΓιΪοΙ οοὐἹὰ ἀθοϊὰθ {πὸ ᾳαοδβίίϊοη. 

8 248.. 2. Τὴ [Τῴ4]116 ὁ ἰβ Ῥγοῦθῦ]6 ἐμαὶ αἱ Ἰθαδὶ ἐπθ 

θορίπηΐηρ οὗ [86 βρτοδᾶ οὗἩ ἐμ ἀ-βυ ῆχ ἀδίθθ ἔγτοιαυ {η6 ῥτο- 

οἰμπῖο ροσῖοα. 

-αἀ: 1ιαἱ. ο14 ἱπβοῦ. ργαϊαα 8οηξομεα, Ἰαῖοσ ργαθα 865). 

ἐοπέα, Τῦιῦτ. ἐοία ᾿οἰνιἑαίοθ, Οδο. ἑἐουέαα ᾿οἰν ξαϊο᾽ βυνδ ἃ 'ϑυδ'. 

«2ἃ (ἴῃ 1,αἱ. δἀπα Τὐπιῦτ. {818 -δ απ (Π6 οπαϊηρ -ἰδ οὗ {86 

᾿ἰπδίτ. οἷο. δνθ τὰῦπ ἰοροίβοῦ; 866 8 211): 1ιαἱ. ἐαοὶξ) Ὁτμῦγ. 

πρίγοίΐα ᾿δποίογιἑα θ᾽, δα βἰμα αν [δἱ. γῷ ὉπιΥ. γὲ Ὑθ᾽ σγό- 
ΡῈ ῬΤῸ το, -ἕά: 1ιαἴ. φιαγτὰ (ἰδ ἰβ ἔσο ἐπαὺ [6 δυο 
ἴογ {818 [ΌΤΙ 8 86 Οὐϊυτηθμα Ἐοδίταία, δας (6 ψογα ἱἷβ 

ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ ζΟΡΙ64) “παν ΟἸΜΗΣ (-οἱ ἴῃ (6 ἴΠΒΟΓ, ἔΌΤΙΏΒ οΟημοὶ 

»αγίθὲ ἰΒ ΤΩΘΤΘΙΥ ἃ ὝΑΥ οὗ ντιπρ πΠ6 βουῃα οὗ ζΦ, 88 1ὑ 18 ἴῃ 

οεἷοοδ 1 8 41 ν. 88); Τπμηρτ. ραπὶ :ομὲ ροῆδ Ῥοβοδᾶ' Οβο. 
δἰαασίά Ἴοοο, τορίοπο᾽ Ῥο]ῖρη. γογεϊά “οΥΕ Ὁ, 1Ὁὺ σου] 8061 

(δαὶ -Ἰὰὦ πρτοαὰ ἔτοπὶ ἐθμβίθιβ ο Θοῃβοπδη -ϑύθιῃηβ ἴῃ Ῥγοθί μη ]ο 

1τ8116: 1μαὲ. 6. ρα. αἱγ-τὰ οὐυοηδίση-τὰ δου-τὰ ρογίἐδη-Ἶ, ΟΟΥ̓ΡΟΥ͂Σ, 
ἘΔ]. ορ-τὰ Ὧρε᾽, ὕπιῦν. ροῦ-ἰ ρογ8εὲ Ῥοᾶθ᾽, Ομβο. ργαθϑομοϊα 

Ῥτγδϑβϑηΐθ᾽. 
ΤῊΐθ ΤΘ- ουτηδίϊοη ἰῃ -Δά -Ζαἃ -τὰ δρταπρ ἋΡ ἴῃ {Π6 β8πιθ 

ὝΘΥ 88 (16 Δ ρθη. ἢ]. -ὅγμμε ου (6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ -ὥγμηι 
(8 845), ἀπὰ ἐμ ϑβαπβιυῖε ποπὶ. 800. 9]. πουΐ. -τοῦ -ἄηπὶ ὁπ [86 

ΒΩΔΙΟΡΎ οὗ -ἀπὶ (8 889). Αἱ 6 βαπὶθ {π|6, δῃούμ ον ΟἰΓΟΌΠΙ- 

δίδμοθ Β6ΘΠῚ8 (0 αν αἰἀοᾶά (18 ἀθυθιίοροϊηθηῦ: 86 Δ] ΕΥΘ 

δηἀ ηβἰσιτηθπία] ἢδὰ ΔΙΤΟΔΟῪ τῦμ ἰοροίδου. Τηὴ ο-Βίθιηβ ἐπ 

ΔΌ]αιϊγ6 ψὰϑ υδοᾶ Ὁ 80]. ἀπὰ ἰπδέγ., 6. ῷ. [μαἱ. ονηι Κη δ Οβο. 

οοπὶ ργεϊθαίμα 'σατα ῥγίγαίο (το); δπᾶὰ ἰπ δοπβοπαῃίαὶ βίθΠ|8 
ὅπ ἱπβίσυμπηθηίαὶ τῶβ υϑοὰ ἴῸΣ ἱπβίῦ. δῃηὰ 80].,) 6. 8. [μαΐ. 

ψφσιαιιον" 
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(Οπαϊυδά) ραΐγε ργοφπαίμδβ, ὕταθτ. ργα (πὶ ρεγθ- 0) Δ Ὸ ἰρπθ᾽ 
(ΟΡ. Ὀ6]ον). Βαΐ 1π ἰΠθ Ρ]υγ8] αἷ8ο, ᾿πβίγυ πη θηΐαὶ δπα δὈ]δῦνθ 

Δα τὰ ἰοροίμοῦ, δηα (18 ἸΏΔΥ Πᾶν δὰ ϑβϑοῖὴηθ ἱπβθθποθ --- 

ΒΟῊῪ 0} ΜΘ οδηποί {6]] --- ΠΡΟΣ {86 ᾽86 οὗ [π6 Ββ᾽ῃρΌ]ΔΓ. 

ΒΌΡΡοΒΟ ἔμθη ὑπαὶ 86 -ὅά οἵἁὨ οὁ-8ϑίομηθ Πα δαἀάρθα {π6 ἔμπποίϊοῃ 

οΟὗἨ (86 ᾿πϑίγαπιοπίαὶ ἰο 118 οσῃ ({Π 6 ροηυϊπθ πβίγ. ἴῃ -ὖ ΟΔΠ ΠῸ 

ἸΟΠΡῸΡ 6 ἰγδοϑα οχοορί ἴῃ δάνϑγθβ, [,μδἱ. τποα δπα (6 |{κρ, 

δ 216); ὁ τγὰϑ ἃ παίιγαὶ βίορ 9 ἃ ΠΟῪ 9ΤΟῸΡ οὗἁὨ [ὈΥΠῚΒ ἱπ -ἀά 

«ζΦα «Τὰ ὈθθΙά6 (Π6 οΥρΊη41] ἱπβισιτηθηΐα]β ἰῃ -ἃὦ -ὃ -Σ (ξ88. 276, 

211, 218), [88 ΠΟῪ ἔογπιθ Ὀθίηρ 1864. ἴογ οί δοϊδῦνο δηὰ 

ἰπϑίσυτηθηίαὶ. ΤῊ Πγροίθβὶβ ἀρτθθθ ΜὙ6]] σι ἐμ6 ἔαοί ἐπα 

ἸΏ ἄτβίθηβ 88 Μ0|611 88 ἷἱπ ὁ-ϑίθπιϑ ὑῃ6 ρΌΠαΪΠ6 ᾿πβίσισηθηία! [8 

πού ουπᾶ οχοθρὺ ἰῃ δαυθυῦϊαὶ ἴοσιηβ (8 216). 10 τψὰβ αἷβὸ 41] 

{86 ΘαΒΙΘΡ [Ὁ (818 ΓΘ- ΟΥηδίϊο ἴῃ -α ἰο βργοδά, Ὀθοδιβθ 1π [ἢ 
ΡίυγΑ], 88 Ὅ611 δ8 'ἰπ (16 βίπριαῦ, {πΠ0γ6 ψοσο αἰδίϊποιί [ΌΓΠῚΒ 

ἴοῦ [Π6 ροπίείνο δα {π6 δὺ]αύνο (40].-ἰπϑἰγ.). 

Τῃ οομϑομπδηΐ βίθμβ, ἀυγηρ {Π6 ἰδίου! αὶ ρου Ἱοα, ὑῃ 6 γ6 γγα8 

8 ΒΓ 616 ὉΣ {Π6 τηδβίοθσυ θοΐνθοη {Π6 80].-᾿πβίγ. γϑ- οστδίϊοη 

ἴΠ «Σὰ δπὰ {6 ᾿πβίγυπηθηΐαὶ (4180 υβοα ἴῸΓ 40].) ἴῃ ([,Ἃἱ. Ὁ πιῦτ.) 

“ὁ. Ιὰ Ἰμαΐϊη, {Π6 ἴΌΓΤΙΙΒ ἰπ -Φ ΡΤΘῪ ρΥΔαΠΔΙΥ ΤΆΓΟΓ, δη ἃ ρᾳΥ6 

Ρΐδοο ἰο ὑμοβθ 'ἰπ -6 (6. ρ. ἰπβίθδα οἵὔ αὐγὰ “ὸ ἐπά Ἰαΐο ΟἹ] 

αθ79)} Ὀπὶ -6 8601 αυϊΐο ΘΑΥΪΥ οδπη6 ἰοὸ Ὅ6 υϑοα ὙΠ ἐ-δίθπιβ, 

8ἃ8 οὐδ ραγίθ ἴγοτα [6 βίθμπιβ ουΐ. ραγέϊ- (0Ρ. 866. οὐθη! [ὉΠ] Πρ 
»Ρθά-οηι ὃ 214 ν. 92 πᾶ ρϑῃ. οὐΐβϑ [Ὁ] ΟΡ ροά-ἴ8 8 281 

Ρ. 121. ΒΥ ἄθρτῖθθβ 0η6 ΟΥ οὗ οὗ ἔμοβο χο οπαϊΐηρβ 

ὈΘΟΔΙΏΘ ΓΤΟΡΌΪΑΡ [ὉΓ οθείαίϊη ΤΟ Ρ8 οὗ ποῦμβ. Βυΐ ποι Π 6 ἴῃ 

ΟΟΠΒΟΠϑηΐ δίθ 8 ΠΟΙ ἴῃ ἐςβίθιῃηβ ἀϊἃὰ {86 οχοορέϊοηϑ αὐ ἀ18- 

ΔΡΡΘΑΥ; δηᾶ {Π6 ΤΌ]08 Ἰα]ἃ ἄονπι ὉΥ Ομθβθασ δηὰ οἴμοσ ρφτϑιη- 

ΤΆΔΙΘΗΒ ΟΠΪΥ ΒΗΘ ΠΟῪ ἱπΊΡΌ8810160 ὁ 16 ἰο σοὺ δὲ ὑμὸ ἔδοίβ 

οὗ ἃ Ἰινίπρ Ιαηριαρο ΟΥ̓ βίυαγίηρ {μΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ ἐπθουὶβίβ. [ἢ 

Τπηῦτίαη, αὐ 6 ἀαίθ. ἴὸ σι ϊοὴ ἐπ6 οχ βεπρ ΤΠΟΠΌΙΠΘΗ 8 

ὈΘΙοηρ, ἰδ οπαϊΐϊηρ -6, ὙΠΟ σ͵ὰβ 4180 ἃ Ἰοοαίϊν ϑβ8υ ῆχ 

(8 2609), νὰϑ (86 το ΘΟΙΠΟη οὗ ἐπ πο; 6. 5. ΜΟΡΙΘ 

ΒΟΙΠΙΪΠΟ᾽ σμγμαδθ ΔαΒοτηρ ἰο ἰμ6 Γιαὐΐη ἱΘοτηοθ, [πὶ Οβοδῃ, 
0 {86 ΟΥΠΟΓ βαῃά, Ὀοβίάθ ργαθϑοηδα [ΠΟΘ ΓΘ ἴΌυγπ8 ἴῃ -δά, 
ρεμά Ἴορο᾽ ἰαπρὶπ-ἀὰ ἑαησίπομα ᾿δοπίοπεια, δοπβαϊίο. ΤῊΐΒ 
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ἷΒ (86 οπμαϊηρ οὗ ο-ϑίθιηβ, ὙΏΟΝ 88 βργθδὰ ἔυγίθοῦ; ΟἸΘΑΡΪΥ 

Ὀθοδῦβθ ἰμ6 ἔπνο βέθῃιϑ δΔΙγθδαυ δρτθοᾶ ἴῃ {μ6 800. βίπρ. (-00}) 

δηὰ ρθη. βίηρ. (-οἰ8). (866 8 218 Ρ. 9ὅ, ὃ 281 φρ. 118 ἔ,, 

8 289 γ᾽. 181 ἢ). 

ΒοΙδΥς. [Ιὲ οδῃ παράὰϊγ ὃὈ6 ἰπαὶ 1,αἰΐῃ Θομβοηδηΐ βἴθῃβ ΟΥ̓͂Σ ᾿ιδὰ 
ΔῊ ΔΌΪΔνα Θηάϊηρ -«Φ64 (Ὠ]οῖ, ΤΥ ᾿ξ οΥοσ οχἰβιθα, τησδὶ πᾶν ΘΟ 8 60Π- 

ἰδ πδίίοη οὗ «[0 δηὰ -ὅ). αἀέοίαίογεά οὐ {πθ Οο]. Ἐοδβέγ., ἴΔῪ ὉθΘ ἃ ἴδ]80 
Διομαῖθηι (Ὁ 48 ἰο ἐμο Ἰδηρύαρο οὐὗἨ ἰμϊ8δ ἰπβογίρεϊοη τϑίθγθῃοθ ΠΥ ΠΟῪ 
δο πιαὰθ ἰο Ἢ δΙΗἼ1η, ΚΒ᾽ἐξυηχϑῦθν. ἀθγ Κι θάγον. Αἰαά,., 1890 ὑρ. 298 8.); 
διὰ {πὸ ᾿Ἰθηρίι οἵ (πθ -Ὃ ἴῃ Ῥορίτυ (Βἄομοϊον- πάθοι] 6 αταπὰν. ἀθν ἰδί. 
60]. 97) ΠΙΔΥ Ὀ6 ἄυθ ἐο πηθίτὶ 68] γΘΘΒΟΏΒ. 

Ἀ8 γοραγὰβ ἡ βίθιηβ, ἰῇθῦθ 8ἃῖ6 Μ|Ἂὰθ αἰ ΌΓΘΠΟΘΒ ἴῃ ἐδ6 

ΠΑ116 Ἰδηριαρθθ. [μαἱ. -Π: πιασίβίγαίμά., Ἰαΐοῦ τιασίϑίγαξι. 

Βυΐ ὕπιδτ.-ϑαῖηη. 88 {16 οπαϊηρ οὗ ἐ-ϑίθιῃβ: 0π|0Γ. {γ9 6} 
πρυ ἡγαϊγοοαΐε ᾿τααρίβίοτο᾽, Οβο. οαδίγίἃ ἢἀπᾶάο᾽ ἔγοχη ἰῃ6 

βίϑηιῃ ὙΠ086 (Π6 ροηϊίνθ 8 οαδίγοῦδ. Οἵ α'ά  Ὀδοοπιθ ζἔ 

ὉΠῸΘΡ οογίαϊῃ ΘΟΠαΙΠῸη8 ἰπῃ Ῥχοθίβηϊο ΤΠπηιῦτο- ϑαιηηϊ θοῦ Τὺ 18 

ἀουδεδι] ΠΟ τ ἃτθὸ ἰὸ τοραγσὰ ὕπηῦτσ. φιαγομπαΐίο Ὀδϑιὰθ 

ηπαγοηαίοὶ ᾿τααρὶβίταῖα᾽ (866 Βὕομο]ον, Ττηῦτν. ρΡΡ. 178 54.). 
ΟἿΘ πιοῖθ Ρροϊπί γϑπιδῖπβ 0 ὯΘ ποίρθα. [π ὕπηυτίδη, ΠΥ 

οστιηθα δο]αίνθβ, θΟύἢ πριν ἀπ Ὀ]υγα), οὗζοπ πᾶνθ -ἰὰ -ἴᾶ 

-ἰο αἴῆχοα ἰο {μοῖὴ: 88 δσι-ἴὰ Ὁ δρτο φηγθοΐο Ὁ ἰφηθ᾽ 
φαρογϑβιι8.ῖ0Ο Ἃ 5616. Α «-ἰὰ -ἴἰα ἰδ αἷδβδο αἴῆχοα ἴῃ [δ0 
ΠΏΡΟΓΘΕΙ͂ΥΘ Ρ]υγ4]. Βοίἢῃ! ἃγθ ΘαΌΔΙΠΥ ΟὈΒΟΌΓΘ. 

244. ΠῚ. ΤῊο Αἀγοῦθὶδ] Επαϊπρ -ἰο8 804 88 
ἃ Βυ χ οὗ μ6 ΑὈ]αἰΐνο 886 (ορ. ὃ 189 ρῥρ. 68, 6θ). 

Βαπβκυῖί, Αἀγοῦθβ || ἐά-ἐα5 ποποθ ἐπ 48 Ῥθποθ᾽ σαγθ 
1μ9 ἴγρθ ἢγεὺ οὗ 411 ἴὉΓ ποῦ [ῸΓΠῚΒ 800} 88 τεμζἠα-48 ἴτγοτῃ 

“πκβάτηι. Ὑαοαςμ᾽ (ορ. 1,6[. σοοἰδ-ἔμ8 ἴγοτηα οοοῖμ- ἢ). ΝΟῊ μτγὸ- 
ΠΟΙΉΪΠ4] ΔΟαΥΘΓΌΒ ἱπῃ -ἰα8 οοὐἹἱὰ Ὀ6 υϑρ 88 80 ΟΓΟΪΏΔΓΥ͂ Ο886, 
6. δ. ἰάξαξβ, ξαξῥμάά ἵτοτη {μ18 εἰχίῃς ραγ; Ἀθπμθ6 ποιῃΐπμ8] 88- 

νου β10} 88 τημζλα-ά8 ὈδΟδΙη6 ραγί οὗ (Π6 ο8δ6 βγβίθῃηι,, δά 
ὝΘΙΘ υβθᾷ 88 Δὐϊαίνοβ. ἴθ Ἐρίο Ῥοβέσυ ἐμϑῦὺ ἢᾶνυθ ὈθΟΟΠΙΘ 

ΘΧΘΟΟΪΥ ΡΔΓΆ1106] ο (86 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ δ ]αἰϊνθ, δηθὰ οουἹὰ Ὀ0 πυϑοὰ 

ῸΥ ΒΙΠΡΌΪΑΡ πα Ρ] 0.74] ΑἸἶΚο, 88 (ποὶγ δανθῇ 41] οὐ χη που]Ἱὰ 

μᾶνο 164 8 ἴο χροὶ: 6. ρ. σεγμγ σαγῖναη ρέϊχγίσ νιαίγίασἑ σα 
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ὙΠῸ ἰβθδοῦϑῦ 18 ΠΊΟΤΘ ΠΟΠΟΌΓΑΡ]Θ ἐμδῃ ἔδί ΠΟΥ ΟΥ τηοίμοτ᾽, ὅδαψᾷ 

ἀᾳξέγιδηψαΐ, δαίγιίαξ, ᾿ἴδαν οἵ ϑπβῖκθϑβθ, οὗ ϑῃθπθβ. [πη Ῥυδιατ 

ἴΠ6 88 οΥ̓ {Π|8 ΔΪανο ἔογττηδίΐζοι (-ἀδ -με Ξξξεξ 5Κτ. -:δὴ ϑργοδα 

8.1} ΤΟΓΘ ὙΙΔΘΙΥ; 866 1[.8886η. [πϑ. Ἰίπσυδθ ῬσδΟΡ. Ῥῃ. 302 54. 

Ατ θπἶδη. ΕἸΧΑΙΡ]68 οὗ (Π6 δ] νθ [ΤΌΤ βύθιηβ ἴῃ ἑ, 

4) ὉΠ ΟΟΠΒΟΠΘπΙΒ 816: ἑ 8γίδ (8γ,- Ῥδαγι), ὁ ζαγαξ (Ζζαγάει- 
ὉΓΠΘΗΘηἴ), Ψ αἀζαπξ (αζαη- ᾿6γ6)), ὁ πιαμγξ (παν. ᾿ταοίβ τὶ. 

ΤῊ6 δηδϊπρ οὗ [Π686 δοοογσαϊηρ ἰο ΗΠ ΒΟΙπδηη (ἀτσπηθη. ϑέιά. 
1 89) οοἴηθβ ἤοιη ὅ-6-ἰ08 ὈΥ̓ ἃπ ἰπἰουιηθαϊαίθ βίαρϑ οἵ ἔ-ῳ 

([ ὃ 488 ν». 857). [π {86 βᾶῖθ Ὑ8Υ, {Π6 -οὐ οὗ ο-ϑίθιιβ, 88 

ἡ σαϊίον, ΤΑΔῪ οοπίαὶη ἔ-ί08, τον Ὀοίηρ ἴον "-οτοδ. Ἐυσίμοῦ, [86 

δοιϊῆνο σαΐϊΐοῳψ ΥΔΔῪ μᾶνθ ἐΠ6 88:16 οὐἱρῖὶπ (ορ. ΘἾ. -9εν υδοὰ 
8ἃ8 ἃ φοηϊθνο, θη. 2 610). ΗοΎΘΥΘΡ, ἰΐ 18 ῬΟΒΒ10]6 ἴο 

ἀουῖγθ -ὧν ἴτοῃηῃ ἔ-0-820, πα 8ὸ {886 Ὁπορυία! ἱΥ ἀο0608 ποὲ αἵ 

ὉΠ06 αἰθαρροασ. Οὗ. ὃ 289 ρ". 181]. 
Το αΥΘΘΚ ρ6ῃ.-80]. ὀνόματος ΘΟΥΤΟΒΡΟΠδβ (ο ἔῃ ϑ'6ηβυῖ 

πάγια-ἰα8: Ὀὰῤ ἴξ να αἰἰγαοϊθα ἔο ἐπ βίθῃι ὀνομα-το- (ὀνόματα, 

ὀνομάτων), ΜΈΪΟΝ οοπίαδϊηβ (6 ἴογιηδίϊνο βυῆχ -το-, δηα ἴἰο- 

ξοῖμοῦ τ ἰδ οττηθα ἃ βγαίθμι οὗ τ.ῦᾶβθβ. 8566 ΠῚ ὃ 82 τ. 250. 

οὔϑατος ὕδατος στέᾶτος οἷο. 816 φροῃϊξίνοα οὗ 86 βαπὶθ Κίπα, 

800 Π 114 γν. 850, ὃ 116 ν. 806. 1ὺ 4180 δθθπὶμ8 {ἐμαὺ (δ6 

ἔϑχηϊπη6 βέθπι ϑέ-μιτ- (: ΒΚν. σἄ-ην, ΠῚ 8. 97 Ρ. 289) γψὰ8 ργοάιιοθα 

ἐπτουσἢ ἃ ἴαϊβθ δῃδὶγβὶβ οὗ ϑέμι-τος; 800 ΕἾΟΙς, ΒοζΖΖ. Βοϊξν. 

ΧΙΠ 1, Ῥδμίθιββου, ατϑιηπι. υπα οἰγπι. δίυα, 1 ὅ1. ΤΏΘΙΘ 816 
ΠῸ ΠΟΙΙΪΠΔ] δαγογῦβ ἰῃ -τὸς, ΠῸ ΒΌΟΝ ΤΌΓΠῚ 88 (847) "9εό-τος 

᾿αἰνιπίδιιβ᾽; ἐμ6 Θχρ δπαίϊοπ ἰΒ ἐμαὶ ὙΠ6ὴ -τὸς δὰ ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ 
0880 Β ἔχ, δηἃ 5 ΓΟΡΌΪΔΙΪΥ υδοὰ [Ὁ ἐμαὶ ῬΌΤΡΟΒΟ, δάνυθγθβ 

ἴῃ -τὸος ζᾶγθ ρῥἶδοθ ἴο 8 ΠΟῪ Β6.68 ἴῃ -ϑὲν (ϑεό-ϑεν). 

ΒΟΙΥΚ 1. {. βομπιίαλ στοθ δὴ οχρίδπαίίου οὗ ἰπθ τ-ϑδϑθ8 οὗ 
ὄνομα ὙΜΪΟΝ ΒΟΘΙΙΒ ἴ0 1η6 ΥΘΥΥ͂ ΠΗ] κοὶγ (Ρ]υτα]ῦ. 181 8... ἨΗθ ἀθηΐθ8 
δἰἰοχοίθοῦ ἔπ 6 δοπηθχίοῃ οὗ ἐπθδοὸ τῖΐ ἐπ δ χ -ἰ08 δηὰ ὑπὸ Ιἀ(. ἐο0- 
οχίθηβίου οὗ πουΐοῦ "-δίθπιβ.0. Ηρ δ] 9Υ08 ἰμαὶ (6 πο]. 860. δβίηζ. 

ὄνομα -Ξ βκτν. πἄρια, ἀπὰ Ῥφέρα (ἔθ οάοτ ἴοττηι οὗὨἨ φέρον) ΞΞ Βκν. ὁλάναϊξ 

Φυθηΐι!ν οαπιθ ἰοὸ πᾶν ἰπθ βϑῖὴθ θηάΐηρ; διὰ ἰπδὲέ ἤθποθ ὀνόματος 
ὀνόματι οἷο. ΘΓ οοἰπθά οἡ (ἢ 8 ΘΗΔΙΟΔῪ οὗὨ ἔφέρατος. 

Βα] ἰο- δ᾽] αυοηῖο. ϑ᾽]δυόηϊο ΠΘΕΐΘΙΒ πῃ -Ὁ, 261. -Εἶθ,) 88 ἐθὶς 

ὍΔΙΡ, ΠΠΔῪ ὈΘΙοπρ ἰο {118 οἶαββ. -ἐ- ἀϊἸἃ ποῖ οὐ ρίπα!ν ὈΘΙοπρ ἴο 
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1Π6 ἰπῆορχίοπ οὗ ἔμοβ6 ψΌσάβ, 88 18 Βῃθυῃ ΟΥ̓ Οογίαϊῃ ΡΆ78116] 

ΤΌΓΙΩΒ βο ἢ 88 Βι188. ἐοἰδη-οἷ 'οΔ 1 τα Ο.0.8]. "οϊο ἀκ, παάθη- 

«ἰοῦ Ὑου, ταϊποτ᾽ (Ρτιι88. φναϊάθη-ἰἶὲ-8. “0.114 88 οοτηραγοά σι 

"ἰαάς ὉΒ14, Ὑο βμουἹὰ ἤᾶγθ ἰο δϑϑαμηθ ὑπαὶ "-ἰο8 τηϑᾶθ ἰΐβ 
ὙΑΥ ἰπΐο (Π6 6480 Βγβίοιη, δηὰ (παὶ (86 γϑϑι]ς 8 8 βουῖθα οὗ 

. Φ- ἴοττηβ, δὲ βοπῖθ ροῦϊοὰ ΜῈΘη ὑμθ γ6 ὙΟ͵ΓΘ Ρ8γ8118] σϑηϊθνθθ ἴῃ 
Ὅ.-68. 8 ἴ-ο8. ΑΒ 80 οπάϊηρ "-68 ὈΘΟΔΠΙΘ ΤΟΘΊΪΑΡ [ὉΓ {δ 
δομιίνο, Ἠοίρίο(8) 88 ἰγαμβίοτιηϑα [ο Ἐξοϊρίο(8). ΟΡ. 4180 Ῥσαββ. 

8: Μμη6η-ἴ-8 ᾿υτηδη ὈΘὶπρ᾽, 860. 9]. ϑρηεμηθη- τἴη8 ὈοΒ1 46. δ} 260" 

ἔϑζιε ἀαί, ᾿πυπηδπ᾽. 

ΒΘ Κ 2. [πη Οτοοῖ, αὗδορ ἐπ ΘηΔΙΟΡΎ οὗ δϑ]αϊνδὶ δάνοευβ πίῃ 
-ϑὲν (-9ε), 88 ἔν-ϑεν κεῖ-ϑὲν πό--ϑεν, δΌΪαϊναὶ δἀγοτῦβ τότ ἔοτιθὰ ἔγομι 
ΠΟΌΏΒ, 6. Κ. ἀγρό-ϑὲεν, ϑεο-ϑεν, εὐνῆ-ϑεν) δῃὰ (680 ἄτογθ ἐδθ οἱὰθσ βου ὶθϑ 
ἶπ -τὸος (᾿ἀγρό--τος) ουξ οὗ 0860 (866 168ὲ ραρ6). Βαὲ ἔ0860 πουη- νου 8 ΠΟΥΘΡ 
ὈΘΟΌΣΩΘ ΘΧΘΟΙΥ Θθασπίγαϊθηΐ ἴο ἐμ 6 ΘΟΥΤοϑροπάϊης ο88608 (6 ΘΟΠΊΓΔΕΥ ἰ8 ποῦ 

Ῥτουϑὰ Ὀγ Ποπι. ἐξ οὐρανϑεν, ἀπὸ Τροίηϑεν). Βαϊ ἐπ 9 Ῥγτοποῦῃϑ ἐμέϑεν, σέϑεν, 
ὅϑεν, ὙΈΏΪΟΝ Ὑ6ΓΘ ογχηθὰ οἡ ἐπθ 88π|60 ΒΗΔΊΟΦΖΥ, 016 ἀουθίϊοβ8 ἔ}}} ἰη- 

οογρογδιθα ἰηΐο ἐπ οα86 βυβίθῃινι; [0Ὁ0Υ ἴπ ΗΌΠΙΘΥ ΠΟῪ 8.Ὸ υϑϑθἃ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 88 
ΦΟΪαϊνοβ, Ὀπὲ δ8 φϑηϊεῖνθθ, 6. ᾧ. Β 36 νῦν δ᾽ δωέϑεν ξύνες ὦκα, ν 42. Διός 
τε σέϑεν τὸ ἕκητι, ᾿ΑΘΒ0ἢ. ῬΟΓΒ. 218 σοί τε καὶ τέχνῳ σέϑεν. 

αΐξέυο ϑδίπσιϊαν.}) 

ὃ 2456. ΤΠ βυῆχ οἵ {μϊβ8 οα86 ὰ8 ἃ αἱρμίμοηρ ὁ0η- 
δἰβίϊπρ οἵἨ βϑοπθ βῃοῦί ὑυόνθὶ] [Ὁ] ὉΥ ὁ. ὙΠ οοπϑοπδηΐ 

δίθπιβ ἰζ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 -ὅ ἱπ βϑδῃβιυίξ, 48 ταὶ ἰπ ΟἼΘΘΚ (Ἰπβηἰθγθβ, 

88 ἔδμεν-αι, ἈΠ ὙΟ ΠΙΔῪ ΘΟΠ]ΘΟΙΌΓΘ 'ἰπ 80πῚ6 δγθγῦΒ ὙΠ (6 
ΘΒ αἀϊηρ -αἰι, ἃ8 παρ-αἴ ὈΘΒ᾽46 Ιοο6. πέρει ἰπηδὲγ. παρ-ά φ6ῃ. παρ-Ὁς), 

88 «ἡ ἰῃ Ο.Ο.5Ξ]. (ϑυπου-ὁ -- 5Κν. οῶμάσ-Σ, -ὦ δἰαπαϊπηρ ἴον "-ὅ, 
60. 1 8 84 γ". 82, πᾶ ἰο (ἢ6 ψοῦκθ ἔμογ οἰϊοά, αἀὰ Ζαερῖό, 

Ατομῖν ἐν αν. ῬῺΠ Χ 191). ΕἾοΙ (Π686 ψ͵ῪῸ τοδβίοσθ ἔ“αὲ (ΟΣ 

Ἐμοὶ 8001 8 109 ΡρΡ. 100 44) δ8β (π6 ρῥγοθίβηϊο βϑυῆχ. 10 ἴ8 

1) θοϊθτᾶοϊκ, ὕρθον ἀθπ ἱπάορονπιβηΐθομθη, 8ρ06016}} ἄθη γνϑάϊϑοιθη 
Ὠαϊϊνν, Κυπη᾽β8 Ζοϊίδοηγ. ΧΥ͂ΠΙ 81 δ Βεαυέποϊοπιδο, Ζυγ ΒΙ]ἀυηρ 4608 
ἄδι. βίηρ. ἀον [81.] α-ϑιδηιπιθ, Βοζζοηθοτ ον 8 Βοὶίν. ΧΥ͂ 221 ἡ. ΟΥ̓] δηά, 
ὕνος ἄοῃ αἰέρτίοοι. Ὠαδίν, συπᾶομδβὲ ἀθοβ βίηραϊατίθ, Μαιθατρ 1859. 
Ηδίοτν, ον ἰδὲ. Παι.- οοδεϊνν; ἴἰπ πἷ8 Ζοίίβοιν. ἔν ἀΐθ Ὑ Ιββοπβομαῖς ἀογ 

Ἔργδοῖο ΠῚ 192 δ. Ἐδνιβίθιηδηπ, Ζαυτ Οοβομίοπίο αἱξἀθυΐθομοῦ Ὠθο]ΐη. : 

ὧδν ἀαί. βἰῃρ.) Κυππ᾿β Ζοίξδοιν. ΧΥ͂Ι 54 δ΄ 
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ποὲ αυἱϊΐα 80 σοιΐαϊῃ ἐμαὺ “ὃ ἰῃὰ [μ8. ραΐγοξ τϑργθϑθηΐβ {}18 

ἀαῖνο "αὶ (8 249). Τὸ ἰβΒ δἷδο ἀουνε Ὁ} τ ποθ ῦ (Π6 [τ]βἢ 

ἀαἰ.-]Ἰο6.- 181. ΤΟΓΠῚΒ, ΒΟ ἢ 88 οοἱβ ᾿οδηΐ, 8.6 ἀδίνοθ ἴῃ "πα 

(8 251); Ῥϑύβαρβ {ῃΠ6Ὺ 86 4]1 Ἰοοδύίζνθβ ἴῃ οὔἱρῖπ (0Ρ. ΟἿ. κυν-ἢ. 

Τιαϑέϊγ, ἰὑ 18. ὑποθγίδιῃ ΠΟῪ ΜὙῸ 8Ββοι]α τοραγὰ (ῃ0 Γ0ἢ. ροσγὰῃ- 

ἀΐνα ἔουπηβ ἰπ (86 ἀδέϊνα δΌϑοϊυϊθ, 88 ηπηάπ δο-ηιδραηί() Ὦ]8ὲ ᾿ 

Ι εορύ "πάρ ραν )β() θα 1 οαῖηθ Βοιηθ, 4. Βομπαΐ που]ὰ 

ᾶῦθ ἰμθπὶ ἰο Ὀ6 [ἅρ. ἀδίνοβ (Κη 8 Ζοϊίβοιν. ΧΧΥ͂Ι 260 ἢ); 

"αὶ που]ά ἤᾶγα Ὀθοοὴθ ἔ-ὅ, δηα {118 -ὦ δοοοσαϊηρ ἰο 1 8 664. 8 

ΡΡ. ὅ28 ἢ. 
δίθμηθ ἰπ 0, Ζ, δῃὰ 2 ἰπ {86 ρῥγοοίμηϊο ρμογϊοὰ πδᾶ ἰδ6 

Θπάϊηρθ ᾿πσὶ ("-Φι), "-αὶ, Ἐ-λδὰ, οοπίταοίοα ἔστοπι -ο- αὐ (-6-ἰ- αὖ), 

«ἀ αὶ (οΥ -α- αὖ, -ἰδ- -.αἱ (ὁρ. 1 Ρ». 106 (). ΤΙῃ ἄ-βίθτιβ δπὰ 

ἐδιϑθίθιωβ αδί. δηὰ 00. βἷπρ. δὰ σὺ ἰοροίμον ουὐθὴ (ἢθη 

(88. 264, 2685). 
Νοὶ 411] οὗ (6 ἔοσῃηβ ἴῃ Οτραὶ, [1α]]6, οΙο, δά 

Αονιηδηΐϊο ΜΉΙΟΝ ΔΥῸ Οἰαβθθαὰ ἃ8 β᾽ΠρῚ}}8 ἀαίνοθ ἰπ (Π6 φτϑπη)- 

ἸΏΔΥΒ ΔΘ ΓΟΆΙΥ ἀδίϊνθο.Ό. [Ι͂π Ὀοΐῃ ἴοστη δἂῃὰ 860 δθγ6 [88 

665 οομδηιϑίοη αἰ ἰδ Ἰοσδῦνο, ἱπϑίγιπηθηΐα]. ΟΥ δ] ΥΘ. 

Ηρθμοθ ρτοδΐ ΟΠ] Ἰοαἰϊοη8 ΠαΥθ ΔΥΪΒΘη (οΡ. ὃ 188); 8πα Ἰηϑηγ 

Ροϊπίθ ἴθ {Π6 Πἰβίουυ οὗ {86 [πᾶ40-ογιμηδηῖὶο ἀδίνο, Ἰοοδέγο, 

Δα ᾿πϑατηθηΐα] ΤΟΥΊΏΒ ἷἴῃ ἰδθ86 Ἰαηριιαρθθ ΓΟ Π ΟΔΡΚ [ὉΓ 

(Π6. ργοβθηίύ. ΒῸα {18 ἰ8 80, οὔγθ ὙὙἩ|Πὲμ) 6 ἰδκθῃ (πα 88 

ΘΟΙρ]οίθ ἃ ἰθὺ ἃ8 ῬΟΒΒ᾽ Ὁ]0 8411 Ὀ6 ρίγθῃ οὐὁἨ 411] ὑμ6 ροββὶ Ὁ]6 
ΨΆΥΒ ἴῃ ΜΏΙΟΙ ΔΗΥ͂ ΡἾΎΘΙ [ΌΤΙ ΙΩΔΥῪ ὍΘ ΘΧΡ]αϊη 6. 

8 246.0 1. ο-ϑίοπι8Β. ΡΥ Ιᾶρ. ἔμίφολὶ), δηα ἀουθίϊθββ 

Ἐςξ(Δ) 4180, 28 πῃ {π6 80]. βίπρ. ὑβοῦθ σθγ Ὀοΐῃ ἔ-σά δπα "-ὅά͵, 
ἴῃ ὑπ6 Ἴος. βίηρ. "οἱ δἀπα "μόξ, ἴῃ (86 ᾿ῃβίγ. βίηρ. θοίῃ ᾿-ὖ δηά 

1)1 ἀο ποὲ οοπβίἀεν ἰξ ργογοὰ ἐπὶ ἃ ργοβυπηϑὰ “μφδὶ οου]ὰ Ὀθοοσηθ 
“μη ἰὰ Ἰὰρ. [,μαἱ. ἱμρῦ οαπποὶ Ὅθ ἀθτίνοά ἔγομι ϑιοἢῖ ἃ ἔοτιη 88 ἐωΐσῦ, ἴἴ 
ΘΩΪΥ ἴον {Π9 τϑϑβοι ὑπαὶ ἔπ 1,αἱ. ἀδἰΐγο -ὅ ΑἸ ΤαΥ8 τοιηδιηθα Ἰοηβ. [δδϑυσῃθ 
8 1088 οὗ -ὦ ΟἿΪΥ ἴον -Φξ (απὰ ἐπαΐ ῬΘΓΏΔΡΒ ΟἾΪΥ δἱ [9 οπὰ οὗ ἃ βϑηΐθῃοθ 
ΟΥ ΟΪ4υ86); ὙΠΟΓΘ (6 ΤΘΘ80) ἯΔ8 ἰπδὶ {86 ντο γόνα ]8 οὗ ἐπὶ8 ἀρ ἰποης 
ἭΟΥΘ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ οοπποοίρα (Ο0Ρ. 1  648ὅ.1 Ρ. 489). Βαξ1 ἀο ποὶ ἄθηγ {δπδὲ καὶ 

ΠΙΔῪΥ͂ ΠΑΥΘ ἀτορροὰ πῃ δὲ 88 Ὑ6]1 ἰπ {πὸ ραγοπέ ᾿Ἰδηζυαβο. ὙΤμ680 ϑουπὰβ 
ἸΠΔΥ δυο ὈΘΘῚ ΟἰΡΥΘΆΙΪΥ ἰγοαίθα αἱ αἰδοσοηίς ροσϊοῦβ, ΟΥ ΘᾺ ἐποὶν 

Ῥοδιϊοη ἱπ ἃ ψοτὰ ν8 ἀἰδογομί. Κ8566 1 ἃ 160 Ρῃ. 181 ἴ. 
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"ὁ (88. 240, 268, 275). δ. -αὐ ἴὰ (6 ἱπῆπιίνθ, 6. ρ. (86 

Ἰηῆπ. ἴῃ «αὐ ναϊ, 848 ὁδλάγα-αἀἠμψαὶ, ἔγοτα ὑπ6 βίθπι -αἦψα- ([Π]18 

ΘΠαΐηρ 18 8180 ῬΓΟΠΟΙἾΠΑΙ, 88 ἐάδηιαὲ ἀαί. οὗ 118); Αγοβέ. Ἅαὲ 

ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ, 88 υολγκαὶ. ϑαμβιευιὶ δηὰ Αγοβϑίίϊο ἤᾶῦθ δποίπμοῦ 

Θμαΐηρ -ὦ --Ξ- Ἰὰᾳρ. ἔ-δ(ἃ). δ Β5κν. δαζῆγά ἴγοτη βαζἤγψά-ηι 
Ὡτοπἀβμῖρ᾽ Αγοϑϑί. αὔδα ἔἤτοπι αδό-ηι ψμαὺ ἰβ 7αβέ, ἐιβίϊοθ᾽; 866 
Βανί Βοϊοηδο, Β62Ζ. Βοιίγ. ΧῪ 221 δ, 7. Βομιηίαι, Ῥ]υγΑ]Ό. 

284 ἢ. Ἐὸν Β5ῖκν. οὐζᾶνα 860 Ὀδίονγ. Οἵ. ἵππῳ; -ωἽ Ἰαΐθσ οἱ 
(1 Αὐτὸ ἴῃ {Π6 βθοοπμα οΘηΓΣΥ Β. Ο. ΟΥὈ ἐδμαογοδθοι 8) ὈΘΟΔΠ1Θ 

-ω, ΤΉΘΒ8. τον (1 8 84 Ρ. 84, ὃ 182 ρΡ. 120); ὉΓ (86 ἔοτπιβ ἰπ 

τοι ἈΒΘΑΛ ἴῃ Β6Υ͂ΘΓΆ] αἰ] οίβ ὉΣ {π6 αἀδίϊνθ, 866 8 247. Ο.1,αἱ. 

Νωριαϑὶδὶ ἴπβοῦ., ρορμὶδὶὲὶ ἰσηιᾶμσὶ ταθιϊϊοπθα ὉΥ Μαγίυβ 
Ὑ]ἹοίοΥΠῸ8 ; ἰαῦο οἢ. -ὅὲ ὈΘΟΔΙη6 -ὅ, ἱμρῦ μισῦ (1 8 186 Ρ. 128); 

080. ΑὈ 6] δά! ᾿ΑΒΟ]]απο, Ὁτμῦν. Τ οἵτο Τ οὔτι Τοίοὶ Ὕοῖτο 
(ἀ6ο)᾽, ορ. Ὀθϊονσ. Ο.Η.Ο. τροῦξο, Ο.106]. εὖγὸ εὐ, ορ. Ὀοῖϊον. 

Ῥγιββ. τοὶγάαὶ ᾿γοτῦο᾽ πΠ -αἱ τὶ -οἱὐ, ἴον "εσὶ; 11}. οὐδέ, 
6Ρ. Ὀθ]ον. 

Ιπ Βαμβκυῖδ, ΠπΠοΟΌηΒ 808}}γ7} μᾶῦθ -ὥψα, 88 ογκᾶνψα. 

Βαυίβοϊοιδθ (Ηδπᾶῦ. ρ. 958, ἀν. Ἐόυβοι. ΠῚ 169, 1Π 68) 

Γορδγβ {18 88 ἔμ ο]4 ἀαδίϊνθο οχέθπαθα ὉΥ -α, ἃ ὈΥΓΌΓΠῚ 

οὗ {πΠ6 ροβέροβιοη ἄ, οὁρ. Αγοϑί. “γαδαῤαὶ ἃ ἴοΥ δβαϊβίαποθ᾽. 
Ηδ οοπ͵οοίαγοθ ἐμαὶ (Π6 βᾶπ|6 -ὦ ἰβ οοπίαϊποα ἴῃ {80 ]Ἰοοϑνο 

παρ Αγορδβί. -ἦσσα ΟΡ σβ. -μρτᾶ, αἰ βουρ οΥὗἨ ἧὀουγθθ 8ῃ 

ΟΥ̓ΡΊΏΔ] ἃ ΤΩΔΥ ὉΘ οοπίαϊποα ΠΟΙ (8 856); δηᾶὰ 1 ᾿μὺ 6 {16 

ΒΔΠ6 88 ἰ6 αἷὔῆχ -6 ἴῃ 800} ἸΟοαίγο8 885 111}. γαῆΖο)-θ 

Ο.0.83]. ζαπιθητο (δ8 251, 2604) 1), ορ. ὃ 186 ν". 62. 

ὕπιθτο- ϑδτμηἰο. Ὑύὑο ἐδῖηρθ 8.6 ρο881016θ. (1) Τὸ ἸηδΥ 

δῦ6 ἱἐπαὺ ἴῃ ῥγ. 1{4]. «δὲ ὈΘΟΔΙῚ6 -οὐ ὈΘΙΌΓΘ οοΟπβοπδηΐβ (ὁ. [4]. 

1) Βαγίμβοϊοπιαθ (ἴοθ. οἱδβ) ἔδϊσθβ α ἰο 6 δὲ Ῥχοο  ο᾽ Ὀγ-ἔοστα οὗ ἃ ἴῃ 
Αγοβί. υοῦραὶ οομρουμπάβ. Β00}1 88 ἀα-8ἅ8-. ἴῃ ΟΧΘΟΙΥ͂ ἐπ0 8810 ὝΔΥ, 
ὙΔΟΚΚοσπ 61 πον πο] ὰβ ἐμαὶ ὁ- ἰῃ ὄ-φελος ὁ--κέλλω 18 ἴΠ0 χοδῖκ στδᾶὰθ᾽ οἵ 
ὡ- ἰῃ ὠ-φελέω (Β68 Ὀομπυπζδβοβοίζ, Β6860] 1889. ἢ. 80). 1 80, ἐ- ἴῃ 
ἐϑέλω ἀπὰ ποτὰ ἰἶκὸ ἰξ ταϊριιὲ ὈΘΙΟΩς 0 [ἢ Βδῖηθ 61488. Αὐτὸ γ0ῸῪ ἔθη ἴο 
Ῥοϑέυ]αίο ἐπαῦ ἐπ18 Ῥτοῖχ ἴῃ [Ιἀκ. δὰ Του ΖΌΓΙΩΏΒ, ὁ: 6 διὰ ὅδ:οὔὐ Τμδὲ 
που]ὰ ἀουθέϊοϑ8 θα ὅ ὁ δῃὰ ὃ ὃ, ἱ. 6. ἴΟΌΓΣ Βγοη -γ849 ΓΌΤΤΩΒ.: [ὉΣ ὁ 

διὰ ὁ οουἱὰ Βαγὰϊυ ὃὉθ {πΠ0 Θὰ κΚ στδάθβ οὗ δ δπὰ ὅ. 
Βνυξιδηη, ἘΕΠοτοαπίδ. [Π. 10 
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«αἱ ἀπά -αἱ ἴῃ ἄτϑίθιηβ, 8 241), δα {παῤ οὐ ὈΘοῦπι6 {Π6 ΤΟΡΌΪΑΓ 

οηαϊηρ ἴῃ πη γ.-Ξαπιη. 1 8ο, ὕπ|0γ. τ -ἰ -οἱ 18. τροϊδίϑα ἴὸ 

Ο586. -ἀἱ 848 {Π6 ἰπβίγ. 9]. Τπ|0Υ. -68. -ἶῦ -οἷγ ἴδ 0 Οδ86. «ὐ18 

(8 880)... (2) Οὐ -ὅὲ Ὀδορηθ {ΓΠΠΔΌΓ. - -ἰ «οἱ Οδβο. οὐΐ 1 (86 

{Ππ|0τ.-ϑαπηη. ρουϊοα, δηα ποῦ Ὀοίογο; ἴῃ ὙἘ10. ΘΟΠΠΟΧΙΟΠ 1 

ϑιιου]ὰ Ὀ6 γϑιῃθογοα (πα ὁ πιᾶῪ Ὁ6 τοϑδὰ δ8 ὅ οὐ ὅ. [ἐ 18 

Ῥτοθα0]6 ἐμαὶ (86 {{πῦτγ. ἀδέϊνο δῃηάαϊπρ ἀἰάὰ ποΐ ὈΘΟΟΠΘ 

Ἰἀοη θα] τ (Π6 Ἰοοαϊῖνο οπαϊηρ ΜΒΐΪοΝ ϑηβνογοα ἰὸ Οδβο. οἵ, 

8606 {Π|6 Ιο6. 8 ΘΟΠΒΙΒίΘΒΕΪΥ Ὑυϊθῃ - -6, 6. ρ. ὉΖ6 0,86 Ἵη 

ἀπιορο᾽ (8 268). 

Εν (86 ΓΙ 88 μμ, υϑοα 88 6 ἀδίϊνθ, β66 8 278. 

αογδη1ο. Ο.Η.6. εροἵξε Ο.100]. κἴξε εἰ ἴον Ἠμξαὶ, -αἱ 

ἴῸΓ -οἱ -ὅὶ, 88 ἴῃ ἄ-ϑίδτηβ -αὲ ΘΟΙΏ6Β ἔτοπὶ -ἄὶ (δ 247). Βυΐ 10 18 

ῬΟΒΒΙ0]6 ἴο δχρίαὶπ {πΠ6 Ο.166]. [ὈΓπὶ, δἱοηρ χὰ οί. υμζξα, 

88 8. ἀδέϊνο ὈΥ ἀογίνίπρ 1 ἴτοπὶ δῃ Τὰρ. -ὃ [ὉΓ -ὄξ. πἶξδ πὰ 

σεἶζα ΤΑΔῚ 4180 Ὀ6 {π6 Δο]αϊϊνα ἰπ ὅ-δά (8 241 ρ. 185) οὐ {6 

ἰηδῖγ. ἴῃ ἢ (8 215); τοοῖγο δπὰ μίξζο, δὰ ἀουθέϊοθ Αοἱ!!. 

οἶα, ΤΑΥ͂ Ὀ6 106. ἴῃ ἔ-οὐ 88. Μ62)}} (8 268). 

αοίμ. ἀναπιηια ἀαὶ. οἵ ἱσμο δπααηιηια ἀαΐ. οὗ ᾿“ὉΠπά᾽ (ορ. 
μυαημηξοῖ ἀαϊ. ᾿68 0} πιᾶὺ οοπέαϊη (π6 Τρ. ἀαίζνο οπάϊπρ -ὅ(1) 
(ορ. ὅ5Κν. ζάβηιαϊ),; Ὀπὺΐ ΤΟΥ͂ ΤΑΥ͂ αἰ8ὸ Ὀ6 δοϊαύϊγο κὸ Ὁ. α. 

μιοοημε διίπίοριε (δ 241 ὑρ. 181 ἢ). 

Βα]το- 5] ανοπΐο. [Γἀ{π. -ἰὐὖ ἴῃ οὐδ ἀτοβθ (1) οἰἴμου δὖ 
[6 ομᾶὰ οὗ ἃ οἷδιιβθὸ ΟΥ βϑηΐίθῃοα δηα ὙΠ6η ἃ βΒοηδηΐ Ψὰ8 [ἢ6 

ποχὲ βουιηα ζ0]]οσσίπρ (ορ. οὐδαῖβ - Ἰᾶρ. ἐμίφοὶδ 8 880), οΓ 

(2) ἴῃ δοοοτάϑῃοο ψι ἢ [ΘΒ ΚἰθμΒ Τὰν οἵ ϑ'μῃοντίθηϊηρ, διαίθα 

ἴῃ νο]. 1 ὃ 664. 8 ρΡρ. 528 ἢ. 

ΤΙ Ο.0.81]. ἀαῦνο οἱδζιε (ρτοποῦῃ8 4180 αν -ἴι, 88 ἐοηι) 

οαμηοῦ δ6 ἀοννοά ἔγοπι δηγίμίηρ Ὀυΐ Ργ. 5Ξ1αν. ἤπο 80 [ἈΓ 

ἃ8 ἯὝ0 οδΔἢ {611} ἴτοπη ψνηδΐ ἰ8 αἱ ργοβϑηΐ Κῆόσιι οὗ βουπα ομδπρθ 

ἴῃ Βιανοπῖίο. 1 ἀο ποῖ ΚΠΟῪ ὑπαὶ ἰοὺ τηᾶῖζο οὗ {18 ἴον. ἢ [{ 

ΓΘ ο418 (ῃΠ6 δάγνουθ8 ἐφ ἽΠογο᾽ οημ-αθ ἐκεῖ". 

8 241. 2. ἄ-ϑέθπιβ. ΡΥ. 1Δρ. ᾿οζμᾶὶ. βῖκ.ν. γοά. 8εὺ- 
αραΐψγᾶΐξ ἴγοτα βμυ-αραΐψά- ἃ ΟΠ ὙΠῸ [88 ἔδὶν οἴ βργίηρ᾽; Ὀαΐ 

1) ὙἹοάρδηπ ἀοσῖνοβ {π18 «ὦ ἔγοτπῃη [Ιἀβ. -Οοὐ (Π 48 1ἰΐαυ. Ῥνδέονἑυπι 
Ι.417ὴ. Ηον ἐπὶ8 18 ἴοὸ Ὀ6 βυρροτίοα 1 ἀο ποὶ 866. 
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ὁΡ. Ὀοῖον. Ὅτ. χώρα; {Π6 «ὦ οὗ -ἄν ἀτορρθα ἸδίθιΡς οὔ, Ϊυβί 88 

ἀἰὰ ὑπαΐ οὗ τωι (8 246, Ἰαδύ ραρθ). Ο.1,εἰ. Μαϊπία, Ἰαῖον ἐγμαθ; 

Ὁπιῦν. ἐπα ἐοέθ ᾿οἰν αι" Οδο. ἀοίναί ᾿ἀϊναθ.. Ον. μιπᾶὶϊ ἔτομη 

Ποη]. θη: ἑμαϊίἑ, ἔ-αἱ Ὀθοοτηΐηρ γί ἤ-αὶ δηὰ ὑμθη ἔ-Φ (-ὦ ἴῃ 

ϑοἰ ἰδὲ ᾺΒ ῬΥΘΥΙΟΊΒΙΥ ἔ-); 16 18 ΜΟΥ ΤΟΙΠΔΡΚπρ ὑπαὶ -Φ 18 

ἔουμα οὐϑη ἴῃ Ο41116, Βηλήσαμε ἴτοπι ποι. Βεί,βαηια (ορ. 8 289 

Ρ. 182). αι. σίδάϊ Α.8. χίοξο, ἀμ ὁρ. 86 ργοη. αοίῃ. ῥέζάϊ 

ἄαἰ. ἴθι. οὗὐἨ {Π|8᾽ δ οοπίταβδίδα ὑὰἢ 5Κν. ἑάδψαϊ (ορ. 8 268 

Βθ.). [11{|. γαδκαὶ ΟΚΟ.5]. γαοό (1 8 84 γν. 82, 8 664. 4 

Ρ. ὅ24, ὃ 665. 8 Ρ. 525). 

Αὐγδη. Τδὸ τ808] οπαϊηρ ἰ8 ϑ'Κρ. -ἄψαΐ, Ασνοϑί. -αψᾶϊ, ἃ8 

ἀέξναγαϊ μαρπαψᾶϊ, ἃ το-Ἰογιδύϊοι οὐ {Π6 βαπὶθ Κὶπα 88 [ῃ6 βϑῃ. 

βῖπρ. ΚΚν. -ἀγᾶβ Αυοβί. -αγᾶ, 860 ὃ 229 Ρ. 11ὅ, 8 264. ΤῊΘ 
ΒΠΟΣΙΟΙ Ἕμαΐπρ -αἱ 18 ΟΪΥῪ ἔουπα ἴῃ {δ-ϑίοπηθ.Ό. [Ι͂ὼ Ανοβί. -ψᾶϊ, 
σαρῤψᾶϊ ἴτοτη σαρῤγᾶ- ἴ. θαυ! γ, ποτ ποοά Ὅ6 πὸ ΒΟ0ΠῈΡ]6 
ὙΠΑΙΘΥΟΡ ἴῃ ἀβϑυχηΐηρ {Πα -ψαψαϊ ΔΒ ὈΘΘη Βῃογίοποα ὈΥ͂ αἰἶδββὶ- 

ΤῊ] οη ; δηα (ἢ6 ΟΠΙΥ͂ φιθϑίϊοῃ ἰ8 οί μοΡ ἰῃ  Θα10 βεναραίψαί, 

«ψαὶϊ 88 ποὺ Ὀθθὴ βπογίθηθα ἤῸΠπ| -ψαάψαϊ ἱπ {16 8826 ὙΦΥ͂ (860 

1 ὃ 648 Ρ. 482, δπὰ 4. δομπαί, Κα π᾿ Β Ζίβουῦν. ΧΧΎΥ͂ΤΙΙ 888); 

ΟΡ. 4180 ρθη. 1060. ἀυ. ψόξ Ὀο8146 ψάψδξ οἷο. ἱπ ὃ 8017 δπὰ 8 422. 
Βυΐ ἰπ ΔΠΥῪ Ο886 {6 ο]48 οπαϊηρ -αὶ ψὰ8 Κορ ὈΥ ῬΓ͵ΓΟΠΟΙΙΠΒ: 

δκν. ζάβγαϊ Αγοβὶ. παμψαὶ (8 425). 

Ιῃ ατϑοὶς ψγὸ πὰ -ἄιν ἴῃ ρ]806 οὗ -ἄι 88 ΔῈ ἤπᾶ -οι, [Π6 

Ἰοοαίῖνθ οπαϊηρ, ἴῃ ρ]δοθ οὗ -ω. ΤῊ ἷἶβ -οἱ 18 ἔουπα ἱπ Βοθοί. 

(τ-οε, -τῦ, 8661 8 80 ρῥ. 12), Ατοδά.-Ογργ., ΕἸθαπ, δᾶ Ν.--. 

ατθοκ; -ἄν 8 οογίαϊῃ ἴὉγ Βορσοίϊδῃη (Πλαύχαε, ἐελατίη, 866 

1 8 96 νΡ. 90), δῃᾶά 80 ἰὑ τῶβ ἀοιιέϊθββ ἔουπά ἴῃ [π6 ΟΥἾΘΡ 

44] 6οἰ8 ὙΠΟ Παὰᾶ -οἱ ἰπβίοδα οὗ τω; ἰξ Ββου]ἃ Ὀ6 τϑιμοιθογοα 

ὑπαὺ -Α1 ΤῊΔΥ τοργοβοηΐ 6 -ἄν ΟΥ ἄϊ,) 88 (ἊΣ 88 (Π6 ]Ἰοὐξουβ 
8ο. [Ιπ ῥσοοίμηϊο ασθοῖκς, ο-ϑίοθπηβ δὰ -δὲὶ (Ἰάρ. ἀαὺ. ἔοττῃ) ἴὸτ 
ἀαΐ. ἀπα ἱπϑίῦ.,), δῃὰ -οἱ (1ρ. 106. ἔοστῃ) ἴοὸγ Ἰοοαίίνο; δυΐ ἄ- 

βίθιηβ ἢδΔα «ἀὲ (1ἅρ. ἀαί. δηα 106.) ἴον Ὀοί( ἀδίνα δηα ]ΟΟϑΕΥΘ 

(16 δπαϊηρ οὗ {86 ᾿πϑίτ. γὰ8 ἀουθέ]688 μ6 Ιάρ. ἴοσ ἷἴπ -ᾶ, 

866 ὃ 2716).. -Οὲ δηα -α Ὀδοδη6 -οἱὐ δπὰ αἰ ἰπ ργτ. ατθοκ 

Ὀοίογθ σψογὰβ θορίπηΐϊηρ ὙΠ ἃ οοπβοπδηΐ (1 ὃ 61] γ. 467); 

Δηα (ῃπ8 ἱῃ Οὁ-Βἴθη8 {μ6 ἀδί. (-᾿π8.7.) ἴοστη Ὀδοδπιο Βοιηθ Πι68 
105 
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Ἰἀοηζο81 τι (μ06 Ἰοοαίδγθ, ψ 1]8ὲ (Π6 ἄ-ϑίθμιβ ἀδυθὶορθᾶ ἃ 
ἔογτη ὙΠ1ΟΙ Βοοιηθά ἰὸ Ὀ6 οὗ [Π6 88π|ὸ Κὶπά 886. ἐμ [Ιἀρ. 
Ἰοοαίνε ἰῃ -οἱ, δηὰ {18 ϑοοοσαϊ πρὶ) δύβουθθα ἰμ6 βρθοὶδὶ 

Ἰοοδίγο ι.868.1 ΒΥ [18 ἄπιθ (Π0 ουΠαΑΤΎ [ἴη6 Ὀοΐίψθθῃ ἀδί. 

(-ἰπ8[1.) δπᾶα 106. 88 ῬΑΥΓΥ 'ΟὈΠ τα ἴῃ Ο-ϑἴθιηβ, δπα ἴῃ ἄὥ- 

βίθιηβ (86 βἰαίθ οὔ {πίηρβ ψὰϑ το {πΠ6 βαῖηθ. Αἰοῦ (18 

Ὀοΐ οἷαβθ8ο8 οὗ βίθιῃηϑ τῃηουθα Οἢ 8146 ΟΥ̓ 8146 ἱπ {Π6 8810 

ἀἰγθούϊοη: ἱπ 056 ΡῥΤΟῸΡ οὗ ἀϊαϊθοίβ, 88 Ιοῃ. Αἰδ., τῷ πᾶ - 

ΘΌΒΟΥΡΘΙ -οὐ δπᾶὰ -ἄ 'π {πΠ6 ἀθοϊθηῃβίοηβ, 80 {μᾶΐ {686 

ΒΥ γα ΟὨΪΥ ἴῃ δαγουῦϑ δπα οογίαϊη [Ὁ881] [Ὀστη8 (6. 5. οἴκοι, 

Θηβαι-γενής); ΜᾺΠ6 ΘἸΒΟΎΒΟΥΘ, 88 ἴἰἴῃ Βοθοίϊδῃ, τοι δπᾶ -ἂι 

δαϊποα {π6 ἀΔγ. 

1{4110ὲ. Ο(μαἱ. Μαϊία ἴον Ῥγ. 14]. -ἄξ, ΟΝ ΔΗΒΎΘΥΒ ἴῸ 
«δὲ ἴῃ Νμριαϑὶσὶ. ΜΒΘΙΒοΡ Μομογθαὶ ἀνα ΒΤ] Α} ΤΌΥΤῚΒ οὗ {0 

οἸἀθϑέ ᾿πβουϊρύϊομβ μανθ ῥγθβουυθᾶ ἐπὶ8 ἀϊρμίμοπρ ἰδ ἰβ ᾿πηροβ- 
81016 ὑο ἀροϊάθ, Ὀθοδῖβο - 41 τᾶν Ὅο Αἰ ΘΓΟΠΕΙ͂Υ το. -ἀΐ -ας, 

{Π6 τΟρΌ ΑΓ οπαΐηρ ἴῃ ο]αββῖ041 1.80] (6. 5. ὀφμαθ), 8 186 δηΐο- 

ΘΟΠΒοπδηΐα] ἔοττη οὗ ργοθίμηϊο 1{4116 (1 8 612 ρ. 4602), ἀπὰ νγᾶ8 
4180 {πΠ0 οπάϊπρ οὗ (86 Ἰοοαίϊνε (8 264. ΤὨΐβ ἴοστη -ἀὲ 88 

Ὀόσομθ ἰῃθ τορι] Θπαϊηρ ἰπ Τὺ ΣΥ.-ϑὅϑιηπ. 8180; δηὰ 66 

ἴοο ἴδ 18 ΠΏΡΟΒΒΙΌ]6 ο ἔγᾶθθ 8Δ:ηΥ αἰβυϊποίϊομ ἴῃ ἔοστη ὈούΘ0 ἢ 

ἀαῦῖνο δπὰ {π6 Ἰοοαίψγο (866 ὃ 264). 

Εππῖυ8 68 ἐθγγαξ 8ἃ8 ἃ ἀαίίνε (ορ. -ἄξ ροηῃ., ὃ 229 

Ρ. 116); δρραγθῃὶν πὰ ΘΟΠΒΘαΊΘποΘ οὗ {π6 ι.86 οὗ [Π6 Β81η8 

ἔοστη ἴῃ -ξ (ἐξ-Ββίθ:η8) [ὉΓ Ὀοΐδ ρϑηϊῖνθ δπα ἀδίνο (8 280 

Ῥ. 118, 8 248). 

8 248. 8. ζ- ᾿ἐδ-8ίθτιηβ (ορ. Ρ. 68 οοίποία 1). ΡΥ. Τᾶρ. 

Ἐ Ἀγ δῆ μι εἐ- (Οὐδὲ, ἀπ ἀουθ 1688 -(ἱξ δὲ π6 βᾶπὶθ {{π|6, ᾿ο  βαθ᾽ 

(ορ. {π6 Ἰοοαίν 8 265). ϑ8,1κν. ὀγλαέναί, Αγεβί. δαγοπίψαϊ,. Τιαὶ. 

7αεῖξ, Ὁταῦν. Κυθϑίγ θυ ᾿χαδαβίυγαθ᾽ (ἀπὰ ἐπογοίοσο Οὔ]. γξ 

--- -Ὁὄ- ὕ.Οὄὄ ... 

1) -ἂι Ὀοΐογθ βοπδηΐβ, δπὰ -ἄι ὈΘΙΟΥΘ οοπβοηδηΐβ, βυγΥυϊ θὰ βἰὰθ ὉΥ͂ 
δἰὰθ: 78ὲ 88 ἱπ οοτίδίῃ ἀΐα]οοὶβ τὸ πὰ Ὀοΐδ -ονς -ἄνς ὈΘέοΓΘ βδοηδηΐϑ, δηὰ 
-ος -ἃ; Ὀοΐοτο σοπβοηδηΐβ, ἴῃ ἐδ6 806. ἢ]. οὗἩ ϑέθπι8β 'ἴπ ὁ διὰ ἃ (88 826, 

897). 
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{π|ῦτ. Υἱ Ὑ6 1 οἂπ 6 ΘΧΡΙΑἰ πο 88 οοπηπρ ἔγοπι [ἀρ. "-( δ, 
ΟΡ. 8 20ὅ; ἃ βροοοπά [ΌΤΙ ἰβ ζαοῖξ (48 ἴῃ {ῃ6 ρθη. βίηρ., 8 280 

Ρ. 118), ΨΏΟΒ6 -ἶ Ἰηγ Ὀ6 ἔῸ) ΡΓ. [14]. ἐ-( δῦ ἴον Ἐπ(δ δὲ, 

υαϑὲ 88 αὶ ἴῃ ἄ-βίθιηβ οθ ἔἴτοπι -αἰἱ (8 247, Ιαϑὲ ρδρ6); 

ἴον (Π6 {πϊγὰ ἴοσια ἐαοὶξξ 886 Ὀθῖογ. ΜΙαΙν, Βρίσίδ, ᾿ηβϑὲ; οἰ 
[Ὁ ἔ-, ἀῃα {Π18 ἴον -Ζὲ οὐ ἔ-(ὐδ; (Π0 [ὈΓΙ ΤηΔῪ 4180 Ὁ6 

Τοραγαοα 88 Ἰἰοοαίΐνο (8 265) ΟΥ ἱπβίγυπηθηίαὶ (8 211). 111}. 

Ζδηιοεὶ Ο.Ο.5]. φορεϊ)εὲ ἴον ᾿εϊοὶ ([ 8 68 ν. 60, ὃ 147 ν. 181), 

8 ἰῃ18 ἔογ ἔ-δὲ, Ἰι8ῖ 88 ἴῃ ἄ-βίθιβ ἤ-αὲ ΘΟπ]θ8 ἴτοιη -ἄϊ 

(8 247 φρ. 147 ἢ). 

Τ[41106.Ὀ Β.᾽΄46 ὈΥ 8146 σι 1,αἰ. ξαοὶδ ἀπὰ ἐαοὶϊξ 18 (6 

ἔογα γαοὶξι, ΜΆΘΩ 88 ροΐ {πΠ6 οῃμαϊηρ -“ΣΖ ΠῸΤ) ΘΟΠΒΟΠδηΐ 

Βίθ 8, ῬΘΓΠΔΡ8 [ΟΠ] οηρ γὸξ (ορ. 5Κγ. γᾶγ-δ)δ. ΑΥὐὸ ψὸ ἴο 

τορασὰ Οβο. Καυτί Ραϊίρι. Οονγὶ Ὁθγου δ {π6 ἀδίϊνο οἵ 8 
ΒΙΠΉ]Δ βίθιῃ ἢ 

ΟΟἿν. ὑπὶβ Ὀοβϑάθ ἐμϑὲ ἰβ 8)ὴ ἐ-βίθῃῃ ἴοσιῃ (δδ 260, 278), 

1κὸ ὑπ6 ρθη. βίπρ. ἐη860 (8 280 τ. 118). 

αοῦ. ῥἡγσπαγαὶ οουἹὰ πὸ ἀουδὲ Ὀ6 ἀογίνοα ἔσο Ἐ-ἰδὲ 

(οΡ. σπϑίαὶ 8 260): δυΐ ἰδ τηιϑὺ ΒΌΓΟΙΥ 6 ἃ ἐἄ-ϑίθιη ἔΌΓΠὶ 

Ἰ|κ6 οὗ. οᾶ868. 6. Ρ. βθῃ. “γι )δηα)ῦδ. Εατοοκ Αἰ. φερούσῃ 

ἀληϑείᾳ ἀπὰ Τ11}. υδδαμοφίαὶ τασδὶ ΟΘΥΔΙΗΪΥ ὉΘ δβϑυιηθα ἴο 

Ὀ6 ἐά-ἴογβ. ΟΡ. Ρ. 68 ἰοοίποίθ 1. 

8 249. 4. ᾿-ϑίθπηβ. Ὀιβθγθηΐ Θμαΐηρθ 8.6 ἴουπμα ἴῃ 

ΑἸ γος Ὀσδποῆοθ οὗ {π6 Ιδηριαρο: -θ-αὐ, «(Ὁ -αἱ, -ἴ. Βυϊ 

ΠΟῪ μόθθ 8.6 ἰβίου 8} } τοϊαίθα 18 ποὺ οἷθαῦ; ΠΟΥ͂ 1ἴ8 Ὁ ΟἾΘΑΓ 

ΠΟῪ τηαίξοιβ βίοοά 'ἴπ {ηὴ6 ρᾶγοῃΐ ἰδηριᾶρο. ῬΙΥΟΌΔΟΪΙΥ -οἰ-αἱ : 

-ἰ-αἱ τΞξξ -«πιθη-αἱ : -ηρταὶ (δ 251). 

Αὐγϑη. ὅ8δὍϊκυ. ἄναψ-δ Ανοβί. αξαψαρ-οα αδὲξ (ορ. Βαγίδο- 
Ἰοπίδθ, Ηδηάρ. ὃ 98 Ρ. 40, 8 224 ρΡ. 89); π΄ {86 ἱπῆπιΠΠγΥ6, 

ΚΡ, ριοίάψξ ἴο ἀτίηῖκ Αναβϑί. ζογ εἰξξ ο οοτηρ!οίοθ᾽ (Π 8 100 

Ρ. 298), οἴο. ϑοπίθ θχοθρίομαὶ ἔργΠΒ παΥθ -ἰταἱ: Β5Κι. ράϊψ- 

᾿πυθθαπάᾶ᾽ (ἀ4..) Αγοϑί. ραΐῥγαςρί(-οα) ἽἼοτά, τυ]ον᾽ (ἀαΐ.)}, δὰ ἰγ- 
ΤΟΡΌΪΑΥΥ πμΐο τηϑὲ Ὀ6 οχρἰαϊποα δ]οηρ ὙἹΓ {Π6 ἸΥΥΘΡΌΪΔΓ 
δκτ, ἱπϑίν. ράΐψα ἴοο. ράξγαιι σοι. ράϊΐψμν; 866 8 2381 γ. 120, 

δ8 260, 218. 
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Ιη εά. )ἀηὰ ᾿Ανθϑβί. τὸ ἔθιλπῖπθθ ΜΙ -; γοά, ἀἐΐ ἴγοιη 

αἰ- ΠοΙρ᾽ Αγοβί. ἡγα-ηιγμ ἢ ἴον τϑοϊξαύϊοπ᾽, ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ (Π6 ᾿ΠΒ(Γ. 
ἴοσιη (δ 218). Βαυίμοϊοπιαθ ἢἤχθβ ὉΓ. ΑΥΥἂΠ 8ἃ8 {Π6 ρογϊοά ἴῃ 

ὙΠΟ (Πἷ8 ἔογτη ροΐ ἃ ἀαίϊν τηϑαπῖπρ (Β622. Βοιίν. ΧῪΥ͂ 24 ἢ); 

Ὀυΐ 1 ΔΡΡΘαΥΒ ἰο βαγθ παᾶ (8 τηθϑῃΐηρ, 88 Μ6]}1 88 ὑπαὶ οὗ 

[η6 ἰπδέτ., ἱπ π0 ραγθηὺ ἰδῆσριαρο. 0.0.3]. -Σ ἴῃ ποῤέϊ, μαᾳΐὲ 

(ρᾳῖγ τ. ᾿ναν)} οδῃμῃοί ὃὉὈ6 Θχρίαϊποα ψιπουΐξ Υυἱοίθμθθ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ΟἾΠΟΙ ὝΑΥ {ῃδπ ὈΥ γοίοσείηρ ἴ ἰο {π18 -; (Π6 Β8ΠῚ86 ΙηΔΥ͂ Ὀθ 

βαϊά οἵ ΟΠ. υδϑ2-ραΐν (δίδοται υδϑε-ραϊ- Ἰοταἢ. Αραϊῃ, ψθ 

τηυϑέ ἀου ύ]688 866 ρ΄. -Φ ἴῃ β ἢ}; [ὈΓΠῚΒ 88 [ωοβὉ. Βοθοί. Π)οΓ. 

Ιου. βώσϊξ πόλι (ορ. 88 266, 218), σ᾿ ἴ6}} ἀγα υβοα ον {86 ἀαίϊνθ 

Δπιοηρϑύ ΟΠ Ρ (ΠίηρΒ; Ὀθϑί4089 ψ θοῦ [,αἱ. οὐδ δπὰ Ο.1γ. γαϊῇ 

ΠΙΔΥ͂ παγθ {π6 88π|0 (866 ὈΘ6Ιον). 

Ιπ ϑαμδιεσιθ ἰοῦ ἃὺθ [ΘΙ ΠῸ ΓΌΥΠΒ ἰπῃΠ -ψᾶϊΐ, ἀνψᾶϊ, ἃ 

το-ουγιηδύϊοι πΚ ρθη. ἀυγᾶδ (8 281 Ρ. 120), ἰοο. ἀσψᾶηι (δ 260). 

Οὐμραρο 8 218. 
ΤΕΥ, 6 ΠΙΔΥ ΡΟΙΠΔΡ9 δἀὰ Ανβϑβί. ηηγηἶξ ἄγαρ- ὦ ἰπδίοδα 

οὗ γηιγαὐξᾷ ἄγαψαρ-οᾶ, πὰ (6 |Κ (φθ᾽άπον, Κυληβ Ζέβοῃγ. 

ΧΧΥΙΪΙ 220 δ... 

ΒομαΡκ. (1) 4 {18 δηάϊηρ αὐῖβθ ὈΥῚ δ} ὶο ἀἰββ᾽ "] αἰ ΐοη ὈΘἤοΓΘ 
ψογὰβ Ὀορίπηϊη ΜΠ ἃ δβοπδηΐ (-αἱ ῖ0ΓΥ -αὐα})}} (2) Οὐ ναβ ἴ'ἰ ἃ σϑ- 
ἰογηδέίϊοπ οὐ [π9 π|ο46] οὗἨ οδοπϑοπδηΐ βέθιηδβ, ἀδίϊηρ ἴγοτη βοῖθθ ρϑυὶοά 
ὙΠ0ὴ ὑΠ0Γ0 ὝΟΓΘ ποὺ ἀθο] πρὰ Ὀοὺ ἃ8 οΘοηδομδηΐ βίθιηβ δηὰ δὲ ἐ-βίθιῃβ, 
ΒΟἢ 88 δρϑίγαοέ πουη8 ἴῃ «ἰἀἰ() - 11 ὃ 102 Ῥ. 809 (ορΡ. [μαἴ. σοη. ον-ΐβ 
"πον ἰδ 8 281 Ὁ. 121. 111. σοη. τ -ἃ 88 8348, 402, ἀπὰ ἴπ6 11,κ6}} (3) ΟΥ 
Ιαβίγ, 8 Βανι πο] οπιδθ τἰιῦ ἴῃ οχραἰπίηρ ἐπ 9 ἔογπιβ δϑ Ἰοοδαίϊνο (Κυμη 8 

δίδοιιτ, ΧΧΥ͂ΙΙΙ 21, Βο2Ζ. Βοϊΐγ. ΧΥ͂ 241)} Ορ. 8 260 Βοπι. 

ἴῃ ἀατθϑοῖο, μοῦ ἃ πὸ Θχϑι 68 οὗ τὰ] ἀαδίϊνοβ οἵ 

-ϑίθιηβ. ΕὟΡ 1.680. οἷο. βαάσξ 866 ἀὔογθ. 

141106. [Ιῃ ΟΧρΡΙαϊπΐηρ {πΠ6 ἔογσιηβ δ] 6 ἀδίνο δοοογαϊηρ; 

(0 {π0 ἐγδαϊ 0η8] οἸαββϑιβοδίίομ οὔ {6 β,ΔΙΏΠΊΔΓΒ, ΟΘΟΠΒΟηδηΐ 

ΒίΟΠΒ 8η4 ἐ-βίθῃηβ πλυθύὺ Ὅ6 ΟΟηΒιἀογθα ἰορθίμοῦ, βίπθθ 0 

ἔπ ὁ ΠΟῪ ὃὉδ6 ἄγαν Ὀδίνθθη {ποῖ ἰῃ [18 γθϑρθοῦ ἰπ ΔΩΥ͂ 

[4116 αἀἰαϊοοί. Ιμαδπ ἤοη (Π6 θαυ] οϑὺ ρουοὰ [88 -οἰ -ἶ, ἃ 

οὐθὶ οὐδ ἴτομῃ {Π6 βίθπι οὐἷ-, ραΐγεῖ ραϊγξ ἴτοτη (Π6 βίθμι ραΐν-. 

Αἶδὸο -6 (φυδηι νγ ἀουυ}} ἴῃ {μ6 οἱάθϑὺ στϑιηηδίηβ οὗ 1 μα : 

υ ἀπιοηρσϑῦ [Π6 ΘΧΔΙΏΡ]68 ἰουπά --- ϑαϊέο ραΐγε οἷα. --- [Π6Γ6 18 
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ΠΟ ΜΉΝ οδὴ ΜΠ οογίδι εἰ δ τοΐουτθα ἰοὸ 8ἃῃ 1πβίθπι. 

Ὁϊμῦγ. -θ, ἸΠΟΙΘ ΤΆΓΟΥ -: Ταγϑβίπαίθ ΤΑαϊπαῦ᾿ (ϑέαπι. Τα 81- 

παϊ-) γμραΐττθ “δαΐγἵ, Μανίϊ Μαι [ΤΙανὶ-Ρ. Ἰονυὶ ραίγι. 
086. -οί, 88 Ηογοπίαίοί δ ϑηθεὶ, γοϊυρίδο, Ὠιύν-οἱ ον; 

δυΐ ποῖ 8 Νοτὰ διηοηρβὲ ἐμθ πὶ ΙΟἢ ὁπ 6 οογίδὶ ΠΥ τοραγάθά 

ἃΒ 8 ἐ-βέθιῃ (ἴογ Ἡδγοηΐαϊϑί ορ. Ρ. 119, Ἰοοίποίθ). 

ΟΥ̓ {π686 δμαϊηρβ {ῃ6 Οβ6. -οἱ 18 ἴΠ6 ἰθαδύ οὔβοιγσθ. [{ 18 

{86 Ἰοοαίϊνα δῃάϊηρ οὗ πὸ ͵-ἀθοϊθηβίοπ, ἀδυῖνθά ἴτοιῃ [ἄρ. ἔ-ξὶ 

(8 260) ογ ἔ"-ο()-ὁ (8. 266) --- [16 Βρ6]]ΠἸπρ ᾿4πελλουν-ηε ᾿ΑΡΟ]]πΙ 

ἄο68 ποὺ ργουθ ἐπαΐ (μ6 6 οὗ - οἱ ἰβ ἸΙοῃρ. -6΄ ραββθά οῃ ἰὸ δοῃ- 

Βοηϑηΐ 8.6 ΠῚ8 ἰῃ [6 8816 ΜΑΥ 8ἃ8 -6΄8 ἴῃ (Π6 ρθη. πιδδίγ-ϑίϑ 

(8 285 ρ. 126) οἷο. {9ωῦγ. -6 -ἶ πῆᾶὰὺ 6 ἰἀοηξ!ῆθα σι Οβα. 

“οἱ; δ8ῃη4 δοῃβι ἀουὶπρ {Π6 5.118} ρΘηϊ ν ἔοσιηδίϊοη ἴῃ {Π6 ἔν 

ἀϊα] οἰ (Ταῦτ. ηιαΐγον τε Ο8ο. τηδδΐσθίβ) ἐπὶ8 ΥἹΟῪΣ 18. ἴῃ [[86]} 

[πΠ6 πιοϑὲ Ῥγοῦ8 0 ]6, δἰ ποὰρἢ 1ἐ 8 ΡοββιὉ]6 ἐμαὶ -ὁ ἰπ Κᾶτἢ-Θ 

ὉΔΤΗ ΠΟΠΜ1-6 ΠΟΙΩΪΗΪ οἰθ. ΙὩΔΥ͂ Θ0Π|6 Ὸπιὶ ἤσαΐ, πθ ἀδίνθ 
ΒῊχ (ἴγ {μ6 Ῥῃοποίϊοβ οὐ {πὶ8 ορ. (86 ἰοο. βαῦθ ἢ βαποίδ' 
δ 247, 264), ἀπά -6 ἰπ Ο070-1 ΟΟΥ̓́Θ Ἵπ Οοτθ᾽ ἔτοπὶ {6 106. ἔ-ὦ 

(8 2600). Απά [μαἰϊπ -οἰ -ὦ ΤΠΔΥ̓ δ6 {πΠ6 βᾶπ|6 Θπαϊηρ 88 Οβο. 

οἱ. Βαυΐ ΙΓ ᾿πῆπινοθ βοἢῃ 8ἃ8 α-ῦ αἀα-γ- 816 αδύνοθ |1Κθ 

ϑΚν, -ἀγ-8 7.5-ὁ (1 8 102 ρ. 490), ἀμᾶ ἰπθ 2π4. 9]. ἱῃρθυ. 

ἰοφὶηηη-ἢ ΔΗΒΟΥΒ ἴῸ (ῃ6 Ὅτ. ἱπί. λεγέμεν-αε (11 8 117 ργ. 878), 

([π6ῃ ραΐίγ-Ἶ, 8ιι-ἶ, 8οογμ-Φ οἀπποῦ 6 βαραγαίθα ἔγοπι 5Κν. ρὲξγ-ε, 

ὑλγμυ-δ, ἐναῤγώυ-δ. ΤΒΔΥ πουϊὰ {π6η Ὁ6 ἀδίϊνοβ ἴπ [ἀσ.Ψ 
".αἡ. Νον οομηθ8 {π6 αυρϑίϊοῃ ΜΠΘΙΠΟΙ -ὦ ἢΔ8 ἃ αἰΠδγθηΐ 

ΟΥΡ ἴῃ οὐῇ δῃὰ ρμαΐγί. 18 1 [π6 Ἰοσαῖδνε οὗ 8ῃ ἐκδίθπι ἴῃ 

οὐ, 86 ἀδίϊνα ἰπ ραΐγ; ΟΓΥ ΜΒ οὐὔὗ δὰ δάἀ- ογμμαίθ οὗ ραΐ)ϊ 

ἃ8 ΜΘΙΘ {Π6 ΡΌΠ. βἰπρ. οδεΐβ οὗ ραΐγ-ἰ8 ἀπὰ {Π6 866. βίι)ρ. οὐ-ΘῊὶ 

οὗ ραΐίγεο (δ 251 Ρ. 121)} ΤΠΟΓΘ ἰ8 Δ ΠΟΥ ΡΟΒΒΙὈΙΠΥ; -ὖ ἴῃ 

οὐΐ ἸΩΔΥ ὍΘ (0 8816 88 -ᾧ ἴπ 5Κν. ἀΐέΐ, 866 ρ. 1806. Ο.1,ἰ. -Ὁ 

1)}1 ργοῖονρ ἴο Κϑορ ἴο {8:0 Υἱοῦ (δὶ [.δἱ. αὐ ἴῃ Πη8] 580118 0108 ὑπάογ 
σοί οομ Ἴοη8 ὈθοδπΘ ἢ, ΤΟΥΡ᾿8 ῥσγοίοδὲ πον βίδηάίηρ (Τοτρ, Βοϊίγ. 
ΖῈΓ ΘὮΓΘ γὸπ ἄθηῃ ψϑβο ΒΘ Π]Ο8θὴ ῬΥΟμοπιθι, 1888, ρ. 15 [2.). Αἱ [9 
8816 ἐἶπιθ, 1 δάμη (παὶ ΟδίΠο 778 βίαίθπιθηΐ οὐὗὁὨἨὨ ἐπθ ρῃοποίΐο ἰδῦγθ ὕροὶὶ 

ΜΓ Π16}} (Ππ|8 ἀθροηβ ΠΠΔΥ ΡοτπδρΒ Ὀθ6 ἱποογγϑοῖ (8690 Ζυγ 686}. ἀ68 Ροτῇ, 
198 8). 
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ΙΏΔΥ Ὁθ τοραραθα 88 [ἀρ. -δ(1), 16 ὁπαϊΐηρ οὗὁἨ [π6 Ἰοοδίϊνθ ἴῃ 

ἐπβίθιηβ; ἃ ΥἱθῪ ὙΠΟ 18 Βυρρονίθα ὈγΥ ὑπ6 δάνϑῦ ᾿ουθογε 
(ϑίθιη ρογθ071-); 866 ὃ 200. 

ΟΙΙν. μαμπ, δ ἰὸ 18 (80 ἀαίϊνο, οδῆ ὯὍ6 ΘΟμραγθα ΟὨΪΥ͂ 

ΜῊ ΒΥ. ἀξέ (866 ῥ. 150). Ορ. 883260, 218. 

ΠῚ}. ἔθ. μᾶκοσίαὶ πᾶϊοσοὶ ΟθΥΔΙΪΥ ἢὰ8 ποί ἔμ [Ιάρ. 
ἀαϊϊνο -ἦ-αἱ; Ὀυΐ Ποῖ ψὸ πᾶῦθ 8. τϑ-Υηδίίοη δἷἴον (ἢ6 

ΔΒΔΙΟΩΥ οὗἉ --Βίοπι8, 6. ρ. οραϊαξίαὶ ναϊάδοὶ ἴτοτα ποπι. σαϊα ἐἰὰ 

ναϊαξὲ 'σονογῃχμαθηί, (8 241 ρ. 147), ἰπ {π6 βᾶπ|0 ΨΑΥ 88 ἰῃθ 
Ἰη8480. οᾶσιμἠ (ποτ. δαρφὶ-5 8160) [Ὁ] ον ἐπ 6 τοδὶ] οὗ ἃ βίβπι 

ἴῃ -ἴο-. ΟΠ. υδόσεραΐψ Ὀδθιά6 5Κν. αἰΐ, βιπ]ατὶγ Ο.0.8]. 

ποδέλ ρᾳΐ, 8606 Ρ. 150. 

8 260. ὅ. π-βϑίοιι8. ΟΥὁὨ {πο86 τὰοἢ {86 ΒΆΠῚΘ ΠΙΔΥ ὈὉθ 

8811 8248 οἵ ἐ-βίθιηϑ, 865 ὃ 249.Ὁ. Τῇ οπαϊηρθ ΔΓῸ -εἰ-αἱ 

«(με αὶ. 

ΒοπιγΚ. ΝῸ ῬγΓΟΌΘΌΪΙΨ οδὴ Ὀ06 πιαὰθ ουῤλλ ον {π0 ὑΠΘΟΥΥ͂ ἐμαὶ ἐ}0 
Τάς. ἰπδβέγ. ἰῃ τῷ οουἹἱὰ Ὀθ0 υϑοὰ 88 ἃ ἀδίδνο ούθῃ ἰη (6 ρϑγθηΐ ᾿ἰδηρταρο. 
ΑΒ ἰο ἴδο ἀδίξνο 080 οὗ [,Δ͵. να δ ΟΟἿν. δίμίδ, 8060 88 2361, 279. 

Ατὐγαη. ὅ5ιν. δβηηάυ-ξ Αγϑϑί. δᾶζαυ-δ {πκ Ο.Ο.8]. Ἔδγπου-ῖ; 
ἰπῆπ. γοά. ἐγό-ἰαυξ ἴο ᾿θατ᾽, δπὰ (16 πκ (Π| ὃ 108 ρμ. 827). 

Μοῦ ΓΆΡ ἔ-μκαὶ: γοά, ἐΐξυ-ὃ (δέξι.- ᾿6}114, γοιηρ ογοαίυγο᾽), 

ϑαϊάδγαδαϊιυ-Σ (βαλάβγαδαλι.- ᾿Ππουδαη ἀ-γηη6 4, Αυϑϑί. χγαριῦ-ξ 

(αγαΐμ- “11, βίγθηρίῃ) Ξξ γοᾶ, ζγάϊυ-Ζ, Β8|κγ. ἔδανϊηΐπθ ΌΥΤηΒ 

ἷπ -Ὁ-αἱ, ἀϊδηυ-αξ, ἃ το-ζογηδύϊοη {|Κ ρθη. αἀμδηυ-ἀδ ἴος, ἀλξμῃυ- 

-«ἄηι (8 282 ρΡ. 122), ορ. 8 219. 

1,αὐ. γιαημξ (ἴπβον. δοηαἰμοῦ ἴον ἔ-διε-αἰ (ρτ. [1]. ἔἘποφν-αἱ, 8668 

ὃ 6δ ν". δ2, ὃ 172.1 ρΡ. 152) οὐ ἴον ἔεμγκαὶ (866 1  1τῸ 

Ρ. 149). Ογ. 8εοηαξιμεῖδ ὃ 232 Ρ.. 122, πιαμμεηι ὃ 849. 

τι}. 8μμὲ ἀου 1688 ἔ0] ον οὐδ (8 246 ρῥ. 146), 88 

(π6 Ιοο. ρ]. δαμπῶδὲ [Ο]Π]ονγ8 υἱὲ (8 826 Βοιη., ἀπά ὃ 860). 

Ο.Ο.51. ϑγπον-ὶ γυυ τοῦς [ῸΓ -οὐ- (1 8 68 ρν. ὅ9) Ξξ ὅ5Κι. 

δηηάυ-ξ, 

ὃ 261. Νθι] ϑ 6118. 

ϑίομηβ ἢ η- 80 ῆΧῸ8. ἴδνο ᾿ἰϑ0.8}}}7 (Π0Ὸ ψγοὰκ ρταάθ [ΌΓΠι. 

Βυΐ {π6 ηη6η- πὰ {6} -8ί6 8 ἔγοιη ὙΠΟ ἱπῆηϊῖνοβ ἃγὸ τηδάθ 

μ»υ 
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800} ἰ0 πᾶγθ δα δ τ Πρ- 1846 [ΌΓΙῚΒ ΟΥ̓Θμ ἴῃ ἴμ6 ργοθέδηϊο 

ρου οα: 5Κν. ἀδεπαη-ὃ Οτ. δό-μενται Τιαῖ. 2. ἢ]. πηροῦ. ἀα-ηη-ξ, 
5κν. οἱα-ηιάη-Σ αν. ἔδεμεν-αι, 51κν, ἀἀ-υάη-ὃ Οτ. ΟΥΡΥ. δυ-ἔεν-αι 

Αἰΐ. δοῦναι, Ανοβί. υτά-υαη-δὶ αν. εἰδ-ένει; 866 ΠῸ 8 116 ρ. 868, 

δ117 ρΡρ. 86θ, 8θ7, 811, 878, ἀπὰ ἴον {π6 δοοθηΐ, ΠΟΘ] ον Π6Γ. 

στίοοι. Νοιηϊπαϊδοοθηΐ ὑρ. δ΄, ὅ8.(. Οὐμηράγα ἐμ 1άρ. βίσοηρ- 

σταάθ βίθπι ἰῃ -οἰ αἱ (ἐ-βίθι8) δπᾷ -ομεαὶ (μ-βίθηιβ), 88. 249 
8η4 280: δπα -68-αἱ ἴῃ 68-8ϑίθιη8 (8 204). ΟΌΒΟΓνΟ 4180 (δαὶ 

{Π686 αῇὸ 7ι8ὲ π6 ϑῃηδίΐηρβ ψπϊοῃ ἀγὸ οι πα ἰπ ἱπῆηϊνοβ: 5ΞΚΥ. 

»,-ἰάψ-ὃ Ανοβῦ. κογ'«ἐδᾷ͵ ϑ.κτ. ἐγό-ἰαν-8,͵ δμὶψ-ά8- ἀδ),-ἀ8-8, ΤῊΘ 
ΒίγΟΠρΡ᾽ 8[6 Π) ΠΠΔῪ ΠΑΥ͂Θ ΟΟΠ6 ἔοπι {Π6 Ἰοοαίϊνθ, τυ ἢ 88 8]80 

ΒΟΠΊΘ 68 864 ον ἐπ ἱηδβηϊίνο; 6. ρ. ΘῪ. δόμεν 5Κν. ἐπξάμοϊ, 
1,αἱ. υἷυοῦ-6. 

Ῥυ, ἅς. ἔἤδωη-ἀϊ 'οαιί, ἐμ ἀ- τι όη τ αἱ ἴον Ἰοατηϊπρ᾽, 
5Κν. ῤώπ-εδ (ἴον π6 δοοϑῃΐ, 866 ρ. 70 ἐοοίμοίθ 2), Ανοϑί. 

δάμ-ξ. δκν, ἐάκξῥξῃ-Σ Αγϑϑί. ἐαδη-ῷ (ἐάκξδαπ- ἰαδαη- ᾿δουϊρίοτ, 

οαγροηΐοσ. ὅ5κν. ἀδνιαη-ξ Αυοϑί, αϑηιαη-ῷ (ἀάξπιαπ- αϑηιαη- 
δίομθ, πθᾶυθῆ). ϑ85Ξν. ἱπῆ, οἱά-ηπιάη-Ζ ἴοΥΣ Ἰϑαγηΐηρ, [ὉΓ 
Κπονίηρ᾽, αἀαρυάμ-Σ ἋΣ ρἰνίπρ᾽, 866 αῦουθ. ϑοπηοίϊπηθβ {10 

ΒΠΌΩρΡ δίθῃι ἰοὸκ {πΠ6 ρῥΐδοθ οἵ ἐπ Ὑγθα]κ, ΘΥθη αὖ ἃ ἰδίθυ 

Ροτῖοα, 6. ρ. οά, αγψανιάμ-ξ Ὀοβίάθ ἐῃθ δῦ] ον αἀγψαιηῃ-ἶ 

(αγϑαηιώη- ἔτιοπά, οομηγαάθ), δηά βίαν Αγοϑί. αἰγψα- 

«“παΐϊηξ (αἰγψα-πιαη- ἰταοίδ Ὁ]6}, 8180 Ανϑϑί. μὠγυᾶῃεξδ Ὀ65146 

μγμη-ἢ (μγυαη» δου]. ΟΡ. 8 284 ρΡ. 124. 
ἴη ατθοκ, ἀαίϊνοβ οὗ {818 Κἰπα βϑυγυινθα ΟΠΪΥ 88. ᾿πῆη 1 γ68. 

Ιηΐἢ ἴῃ -μεν-αι, Ἐρὶο. δὰ 1ιοβθῖδη, δ ἔδμεναι ζευγνύμεναι, 

Π 8 11 γΡ. 871. [Ιπῇ ἰπ -δνοαι 18 ἸΟΓΟ ρΌΠΘᾺ] (Π 8 116 

Ρ. 8608): ΟΥ̓́ΡΓ. δούεναε (Δοοθηΐ πὑποοῦίϑῃ) Αἰ. δοῦναι, 4180 

ἱέναι ἴον" Ῥίσεναι, ἀῆναι ἴοΥ ᾿αη-ἔεναι: ἴτοπηῃ [686 -γαι 8 

ἀοίδομοα, ἃ8 ἐπουρῃ τ τοῦθ ἐπ ἰπβοχίομαὶ οπαϊηρ, πα {{ι|8, 

ΒΡΓΘΔαΪΠρ' τηοϑύ ΜΊΔΘΙΥ ἰπ Ιοη.-Αἰί., οηἀρά ΌὈΥ υϑυτρίπρ ἴπ6 ρῥἷαοθ 

οὔ -μεν(α!); ἴπυ8 δ΄Ό86. 6. ρ. δῦεναι διδότναι τεϑνάςναι; εἶναι 

Αὐοδά. ἦναι ἴδ ποὺ [0 ἤέσναι, θὰ εἶμεν μεν (ἴογ ᾿έσ-μεν) Πδβ 

Ὀόθη ἰγϑηβίογ πιο αὖ 0Π6 βέίθρ ἰηΐο εἶναε ἤναι ἱῃτουρσὰ [Π6 ὩΠΑΙΟΡῪ 
οὗἩ {μ18 βοὺ οὗ [Ὅγπ|38. εἰδέναι ἰ8θ ἀου 1688 δαυϊναϊοηΐ ἴο Αγθϑί. 

οἱά-σιη-δἱ, ας (π6 ρογίθος οπάϊησ -ἕναι ΤΊΔΥ ἴῃ 80π|0 ΜΟΓαΒ 
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θΘΙομρ ἰο 1ἀρ. -Θη-βίθιηβ, ΒΑΥ͂ ἰπ εἰκέναι ὁρΡ. εἰκών ((πΠ6 ΑὐἰΒοΥ, 
ΔίοτΡη. πὶ. ΠΠ 19 Π᾿; Φομδμββοῃ, Π)6 ἀ6Γ. γϑγῦ. οοπίγ., 202 84.) }). 

1,Αἱ. σαγη-ἶ, δα, νι [Π6 βίσοηρ βίαπι, λοηιρεῖ οαἀση-ῖ 

“πο ἰη-ἢ. ὙΠ6 2π4. Ρ]. ἱπιρογαῦνθ ἴῃ -ἡϑηἶ, 88 ϑογμηΐ, 88 

ἀουθύ]θ88. δὴ ἰπμβπιίναὶ ἀδίϊνο; 866 11 ὃ 111 ρὑ. 818. [{ 18 ποὶ 

αὖ 411 ρτόῦα}]6 ἐμαὶ ὕπηῦτ. Καυπ τ ΑΓ ἀπά [Π6 [|| ᾶνθ 
{118 ἔουπηδίοη ; 866 ὃ 249 ρ. 19]. 

ΟΟΙν. οοὖκ ᾿οδηϊ ΙΏΔΥ οοπι6 οι ἤοταξ, 8Πα 5. Π}}]Υ]Ὺ 

ἄγαΐη (ἄγε) Κιάπογ᾽ οἷο. Βυΐ (Π6 βαῖηθ [ὈΓῚΏΒ ΠΥ 6 6Χ- 
Ραμα 848 Ἰοοδίϊνοβ (8. 269). 

11|ἢ. 82 πεν [Ο]]Ον 8. {86 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗἁὨ βύθιηβ ἴῃ -ἰο- δῃὰά -ὑ- 

(ξΣ 246 ρρ. 145 ἢ, ὃ 249 Ρ. 1562). ἀπ 80 ἀο ἄζηιοη-ϊμὶ οἷο. 

ὙΒοίμον Ο.Ο.8]. ζαηιθητὶ οοπίαίπβ (η6 ἀδίνο βυΐῆχ -αἰἱ (6ρ. 
ϑυπου-ἶ δ 250 Ρ. 162) οΥ 86 Θμαϊηρ οὗ ἐ-βέθπιβ (8 249 ρρ. 149, 

151), 18 ποΐ οἰθδὺ. 

ΤῈ 80 πᾶρρϑθῃβ {πα πὸ δχδιῖρὶθ οὗ {πμ6 ἀδίϊννθ οὗ δὴν τοοί- 

ΠΟῸΠ ἴῃ -ὔι ᾿'88 ὈΘΘῺ ΡΓΘΒογυθα ἴῃ Αὐγᾶπ. 6 ἅγθ υβι1Η64 ἴῃ 

ἰπϑοντίπρ ὑπαὶ {Ποῦ 6ΥΘ ΒΟ ἢ ΤΌΥΠΙΒ 88 ὅ51τῦ, σηι-δ ἢμ-Φ Αγοϑί. 

2 ηι-ὦ ἴτοτα Ξ11κγ. ἀξαη- Ανοβί. ζαην- ᾿ϑαστίῃ, Ανοβί. ζίρι- ἔγοϊῃ 
φψαιι- ὙΠ πίοτ᾽ ορ. [μα ἀϊοηι-ῖ; 866 Π| ἃ 160 ρΡρ. 482 ἢ. 

ὃ 268. 7. γ-εδίθιηβ. κυ. 146. Ὥμαέγ-άϊ τααίτι᾽, Ἰάδίν-αἱ 

᾿ἀαίον!", δ'κν. ηιαίγ-ὄ αἄϊν-Φ, Ανρβί. μιᾶργ-ξδ ἀᾶῤν-ξ. Τιαὶ. ηιᾶϊγεξ 

ἀαίδγ-Σ (-ὅγ- ΘΟΙΉ68 ἴγοια {6 ΠΟΙ. 581η6..); 1Ὁ 18 ποὺ ὙΘΥΥ͂ ῬΓΟΌΔΌ]Θ 

[πᾶὲ Ὁπιῦν. ἃΣ -ἔουίατ το ̓ Ἰπξοσίονὶ, Βαμηῖ ὈΘΙοπρθ 0 [Π6 ΒΕΑΠῚ6 
ΟἾα8θ, 866 8 249 Ρ. 15]. ΟΡ. »ιαξῖγ τὰν 6 ἀογινθα οἰὐμο 

ἔγουι Ὥρᾶέγεαΐ ΟΥἨ ἔγοπι ᾿πιάϊογ-ταὶ, ἀμ α ἴδ ΠΥ 6180 θ6 δὌχρίαἰποά 
88 Ἰοοαίϊγο (δ 269). Ο.ΟΔ[. ς"αἰθγ-ὶ ἴδ ΟὈΒουσο 780 88 ζαϊηθη-ἶ 

15; 8606 ἃ 20], δῦογθ. 

111}. τπόξογεἰαΐ πιόϊογεοὶ [ΟἸἸΟῪΒ (ῃ6 Ἀπδίορυ οὗ 26-8[61}8 

(8 241 Ρ. 147). 

ὃ 268. 8. δίοιηβ δμαϊηρ ἴῃ ΕΧΡΙΟΒΙΥ 68. 

Ργ. 16ρ. δ λγϑημέ-ἀϊ ᾿οοἸδο. 5.ν. ὀγμα -ὅ, Αγοβί. δογ'ζαϊξ 

ἃπά (Μ|ἢ [Π6 βίθοηρ βίθι) δογ ζαπίξ; δεν. ὁμάγαξ δ “ἴον πε. 

1) Τ)6 βαπιο ἀδίϊνο βυΐζῆχ 18 ἑουπὰ ἰῃ φέρεσϑεκι (-ὃ-αἰ ΞΞ Βικν, -α}-6) 

δοοογάϊηρ ἰο Βαγίμποϊοπιαθ ΒΒ οοηνί ποίη οχρ δηΐου (ΒΠοίη. Μυ8. ΧΙΩΥ 
161 8... 
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1,αἱ. γμαοηί- [ογομέττ ργαθ-8θ,-ἶ --- Ὀὰϊ 1 18 ποῦ οογίαίη ΒΟῊΝ 

Ὰγ {118 -οη- ψ88 αἰ γθοῦ ἀογίγοα ἔτομι ἄρ. -ῳφέ- (1 8 12ὅ 

ΡΡ. 895 ἢ, 1Π ρὑ. 105 ἐοοίϊποία 1). Ο.Ἷν. σαγὶξ 'ἁπΐϊοο᾽ ἀαΐ. ἀη4 
Ιοο. (8 269). Ο.Ο.Ά51]. ἐοϊρί-ἱ (ἔἴτοτὰ ἐθίς πουΐ, σα], ορ. 8 244 

ΡΡ. 142 ἢ) Ικ ζαπιθη-ἶ, βοθ6 8. 251, Ἰαβί ρᾶρθϑ. 

5Κν. βαγυά(αί- ὃ “ἴο ΟΥ ἴῸΓ οΟΙμρ]Θἔθμθϑβ᾽, ἀνοϑί. μαμγοαίαϊξ- 
ὯΟ ΟΥ̓ [ῸΓ βαΐοίγ. [,αὐ. πουϊέαί-ἶ, 7μοοπεί-, Ο1ν. δοι μά (ἔτομι 

δοοίζι: 1116 ἀαί. ἀπαὰ 1οο. (δ 269). 

5Κν. ἐαγάά-δ ἴο οΥ [ὉΓ δαίιπηη᾽, Αγοϑί. αγηιαρ- ἀξ ἴγοπὶ 

αγηιαςρ-δα- ᾿διπρ 5.1, [μα[. ἰαρὶα-ἴ. ΟΟἿν. ἀγα ὍΟ ΟΥ [ὉΓ 
ἃ Ὠτυϊά᾽ ἀαἰ. ἀπά Ιου. (8 269). 85. ραα-ὦ 1,αἱ. ροα-ῖ. 

5Κι. κέξ)εδ, βίθῃηη ιδ{)- ᾿ἀθβίτουβ, [,Αἱ. δίὶδᾶς-. Ο.1Γ. 

παΐμγαὶσ ᾿Μαίθττδηα Κο ἀαί. αηὰ Ἰοο. (8 269). ΞΞ͵|κν. υἄο-, Τιαί. 

υδο-ῖ. ὅϑΚν. -γα7εδ Τιαῖ. γᾶρ-ϊ, ΟΟἿν. (ἀαξ. ἀπά 106.) γῦρ. 

ὃ 264. 9. δ. 6118 1 -8. 

Ῥν. Ἰάρ. Ῥποηθϑ-αλ Ο ΟΥ (Ὁ {π6 τηϊπα᾽ (Ὁ {π6 ἔοσγιῃ οὗ 

{ῃ6 βίθιῃ, ὃ 251 ρ. 158): ΞΞΚν. μιάηα8ϑ-8 Ανοβί. μιαπατοἢ-ᾷ, Ἰμαΐ. 

φοπογ-ῖ, Ο.Ο 8]. 8ἰουο8-1 1κ6 καμιθη οὶ 8 25] ρΡ. 154. 

ΕὸΓ ὅ5|κν. ἱπβηϊίνοβ {κὸ ὀλὲψάβϑ᾽δ αοἰά8-ὃ 8600 1 ὃ 1923 

ΡΡ. 412 ἴ. ἀπά 1Π ὃ 258] γΡ. 1ὅ8. Απαὰ ἀουδί]θ88 ὑπ6 [Ὁ] πρ 

ἔογτηΒ, ΠῚ ΔῈ ΟΥΡῚΠ8] ΘΔ Κ ρταάθ οὗ ὑππ6 68-ϑυ Ἔχ. ἤᾶγο ὑΠ 6 88Π10 

[ουτηδίϊοι : 5Κυ. 286 ἴον νἱοίονγ᾽, ατ. γράψαι “ἴο νψχὶϊζο᾽ (οπα οὗ {Π6 

ἴοσηβ οοῃπροίθα τἱξὰ (Π6 σ-δογὶθῖ) δπὰ 1,4. ἀαγὶ 76γ-γ, 866 

ΠῚ 8 162 ρν. 490, δηά {π6 Αὐυΐμπον, ατ. αν ρ. 116. Απ οΥὶρ!μα] 

ὙΘΔΚ ϑίθπι 18 4180 οοηῃίδὶ πα ἴῃ [,αἰ. ηιξη8- Ο.1ν. (ἀαἰ. ἀπα 1ος.) 

"18, Ιἅρ. Ἐπιδ-η8-αἱ (1 ὃ 182 γΡ. 415). 

ΒῸΓΡ ΟΟἾν. ἑαΐφ (μοπι. ἐθοΐ ἑθῳ ᾿'ποι8ο᾽, 866 8 26ὅ9 ρῥ. 1ὅ9. 

Ῥῃ. 140. οοιηραγαίίνα Ἰὄλίδ- αἱ οἰοῦ (οὁρ. ΠῚ ἃ 18 
Ρ. 429): 5Κει. ἀῤξτγα8-ὃ Αγοϑϑί. ἄβψαιἢ-ξ, Τιαἰ. δεῖϊδν-ἴ. 

Ρυ. Ιᾶἅᾳ. ραγί. ροτῖ, δοί. Ἐμοζά μ8- αἰ εἰδότι: δκν, οἱδώξεδ 

Ανοβί. υἱάμδ-Ὁ, 

5Κτ. μα8:86 ἴο [ῃ6 ποβθ᾽ 1,αἱ. πᾶγ-ῖ. ὅτι. ἀ8- οὐ [μαἱ. 
ὅγ-ῖ. ὥκν, ηνδ-δ (Ἰπἴοσγοα ἔοι ποι. 9]. ηηὔδεα8)., μα. ηιδγ-ἶ. 
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8 26δ6.( 10. ϑδίοπιβ ἰῃ -Φ -ἰἶδ, -ὦ -ῶἶἴἷ, δπά ἴῃ -ᾧ -ἰ -ῦ, 
διὰ Ηοοϊ- ΝΟ Β ἴῃ - δπά -2. 

Ῥυ, 1Δρ. «αἱ -ἰῃφναλ, 6. ». Ἐδγταὶ ἴροπθι ποι. ἔδῆγ "8 

Ὅτον. ϑ8κν. ἀβδίψεδ 'ἴο οΥ ἴον τηοαϊίαίοη᾽ Ὑοάᾶ, πααέψ-δ ἴο 8 

τίνον᾽; δδγιυ-, Ὑοα, ξυαξγάυ-δ ἱδοοναϊ, Αγοϑϑί. ἑαπνᾷ ἱ. 6. -μῦτῷ 
Ἴο 8 θδοάγ. ΑἾ8ο, σι [86 θαι πὶπθ ταῦθα ὈΥ ὑπ οπαΐηρ, 

5κν. ἀλέν-αἱ πααΐψ-αί δῆγμο-αἱ ἐσαξγωυ-αΐ, ορ. ὃ 288 ν. 128, 
8 280. [,αἰ. 8:ι-ἶ, 8οογμτῖ, ορ. ὃ 197 Ρ. 716; τὲ τὰν Ὅδ6 οοῃ- 

ἐγαοίθα ἔγοπι ᾿υΐ. ΟΚΟΒ1. ζνσ-ϊ ᾿ϑαπρυΐη!", ϑυοϊγῶθ-ὶ 'δοογαΐ. 
ΒΥ] 5Κν. σίγ-δ ἼΟΥ ῥγαϊβο᾽ ρωγ- δ ἴο ἃ βίγοῃρμο ά᾽ τῷ 

Ἐφγγταὶ ρ[-αΐ, ἀνὰ σὄ-δαῃῃ-Φ (ἰπέοστοα ἔγοιῃ σὄ-δαπναβ., ἴτοπι 

ποηι. σῦ-δά-8 ᾿σαϊηΐϊηρ οαἰ]6) τ ᾿-8ϑ8η-αἱ. Οὐ. 8 288 ρ. 128. 
5Κν. πᾶν-ὄ 'μανϊ, 1,αἱ. πᾶν-. ὅ5.α. γᾶψ-Ἔ ἴσοι πο. γά- 8 

ῬΓΟΡΟΘΙΥ, τίσῃθ8᾽, [μαἱ. γῦτ, δ8|κν, αἷσ- ὁ (ποιὰ. ἀνα ᾿ἀΑγ]ρ ᾽). 
1,αἱ. ͵ου-ῖ Πιου-ῖ. ὅ8.ν. σάυ-ξ Αγοβί. φαυ-ῷ, Τιαῖ. δου-; (6 

δτουπά-ἴοση ψὰ8 ἔσιμ-άϊ ἔφι-άϊ, ἀπά (Π6 Ὀαγγίοπα Ξ'Κῦ. σογὰ 

18. 8 δα-ἰοσιηδίο οὗ σάσ- |κὸ (πΠ6 ρθη. σάῦ-α8 (ὃ 288 Ρ. 180), 

οΡ. ΠΠ| ὃ 160 Ρ. 482: Ο.[ν. δοῖὶπ (ἀαί. δῃα 106.) 18 8 δα-ἴγτηδίθ 

οὗ οοἷμ, 860 ὃ 22] ρΡ. 98. 

Ποοαΐξοο δίπσιϊαν.Ὁ) 

ὃ 266θ.(Ὀ ΤΠΘΓΘ ἅγα ἔνγο ργοθίμηϊο ἐγ δ 0 η8. 

1. [ἢ οογίδϊ ἢ ΘΟΠμΒΟΠ8ΠΐΆ] βἔθιηβ, 8 Πα ᾿ἴπ ἐς 8πα ὠ-ϑΐθπ)ϑ, [0 

ϑίϑιι ὈΥ ἰ(86 1 τγὰϑ υϑ6α [ογ {π6 Ἰοσϑίϊνθ. [Ι͂ἢ βοῇ Ἰοσαίϊνθϑ ἔῸΓΠῚΒ 

1) 4. Βοππιϊάϊ, ον Ἰοοαίί νυϑ βδἰπχυαγὶβ υπὰ ἀϊο ρχνίθοι. ἐ- Ὠθο]ὶ- 
ααϊΐου, Κυδη Ζοϊίβδοην. ΧΧΥΪΙ 281 ΜΔ Ὑ. Βο 126, Ζυπὶ ἰάρ. Γοοδ Εν 
ϑίηχυ!. ἀον οοπϑοπϑδηϊβδοιθη ϑιίδιαμπιο, ἰδία. Ρρ. 846. ΒοΖσ θη θΥ 67, 
Ὠϊ19 ᾿ς. Επάππς ἀθ8 [,.ο6. δίηρ. ἀδγ ""-- Ὠϑοϊ παείου, Ναο τ. νυ. ἃ, αδει. 668. 
ἃ. ὙὝιρ8. 1885 Ρρ. 160 . Βανι ποϊοπιαθ, Ζυν Βἀυηρ ἀθ8 1ἴοο. βίῃ. 
ἀον ἔοπι. αὖ. [-]Βιᾶηηιο, Ατ. Εὐγβοῖὴ. 11 100 Ι΄, Ο. Ροιτοιϊὶῖ, οὶ οδβὶ 

Π61190 ᾿ἴηπσφιθ οἸαβϑϑίοῃθ ὁ ραγιϊσοϊατιηθηίο ἀ61] Ἰοοσαίϊνο, Νοαροὶ 1878. 
ϑοπποίἀονὶπά, 6 οαϑιι8 Ἰοσαίνὶ νοϑισ δ ἀρυὰ Ἡοπιοῦιπι οἱ Ηθδιοάυμπι, 
ΗΔ4110 1868.Ὀ. ΕΌ6], Εἷι ρείθοιι. ἀὐθηοί ν- οοδεῖν, Καὶ 8 Ζαοϊδοιν. ΧΙ] 

446 ΩΙαἹ ἩΗδξἔοτ, ὃδον ἰαἰοϊηίβοῖο αν. οοαίν, ἰῃ ᾿ιἷϑ Ζοϊβοῖν. ἢ αἱθ 
ὙΙϑθϑηβοπαῖς α. ἐβργθομο [1 1923 (δ Ο(. αζοποῦ, 26 Ἰοοδίν! 1διϊηὶ 
αϑα, Φοια 1351. Ὠοθοῖο, ὕθον ἀδη 1δι. Ποϊκκαιν, αὶ Ῥγοσγδηιτ" - Θ888} 
δθηξ ἱπ εὐ ΜΒ αυβοη ἱ. Εἰ, 1890, Ρρ. δὃϊ1 Ὁ [., Ηανοί, 1.9 Ἰοοδι 

ΨΞ η 
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(86 ἔογτμαίϊνο βυΐῆχ μδα δὴ 6-ρτδὰθ γόον 61; βοιῃθ πη ἐπΠ6 ἢγβέ 

βίγοπρ' ρτδᾶθ -6- (8.8 Ηοῃῃ. δύό-μεν), 8ἃπα βοπηθίϊηθα (86 ἐπϊγά, 

-Ζ- (48 Οτοί. - δό-μην). ΕοτΒ ψπἢ (86 {γα βίσοηρ ρτδᾶθ 

θΘΟΔΠῚ6 Πα ἰθΕ Πρ 184 0]0 ἔγοπη ἐπο80 οὗ ἐδ Ποιη. βίῃηρ. τη880. 
ἴοιη. δηὰ (80 ποῖ. 866. Βἷηρ. ΠπΟυΌΪΟΥ : ΟΘΟΙΏΊΡΑΓΘ 6. δ΄. δό-μην 

γὑ ποισμήν Ο.Ο.8]. ἐτηῖὶς (8 228 ρ. 100)... ΑΔ8 ἃ υχηδίΐζοσ οὗ 

ἴαοί, Ὀοΐῃ {Π686 ἰουτηδίϊοηβ 46 ἀοιυθέϊθθα {Π6 βϑη6. δπᾶ 

Π6 ΟὨΪΥ αἰδγθηοθ ἰβ ἴῃ ὑμὶν 186 ἴῃ {Π6 βϑῃηΐθποθ. 

2, ΤΠ βθοοομᾶ 8 ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΠΘΙ ἰΟΡΙδίϊομ. ἰουπμά ἰῃ 4]] 

βίθηβ. [{ δὰ {Π6 οΔ86-Θ Πα ηρ -ὖ, ὙΠ1ΟῈ ΒθθὴΒ [0 ἢᾶγθ 668 

1η6 Β8Π1|6 88 (86 -ὦ ἰπ (Π6 Ιο06. ρΡ]. -8-:ὲὶ (τ. -σ); 866 8 85θ. 

ΤΠ8 -ἰ 0π66 Δα ἃ. ΠΊΟΤΟ β΄ΌΠΟΓΆΙ 1008] ΠηΘΔηΪ Πρ, 88 18 ΒΏΘΎΤΗ 
ὈΥ {Π6 ῬΘΥΒΟΏ8] ῬΓΟΠΟΙΠΒ ὙΠ1ΟΝ οοπίδ!ῃ ἰζ, ὃ 447; ὁρ. ὃ 289 

Ρ. 132 δῃὰ ὃ 424. 

-«ὶἱ δἀάρα ἰο ὁ- δῃηὰ ἄ-βίθπιβ οοηίγδοίθα σὰ ἢ {πΠ6  8Π8] 

ἴηἴο {86 αἰἱρηίοηρθ -οἱ -οἱ μὰ -αἰ. ἘἸδονμοσο ἰμ6 βουπὰ 

ΤοΙηδίηθα 8. ΥΟΥ͂ΘΙ, ἴουτηΐπρ ἃ βοραγαΐθ 801] 40]6: [18 Ὠδρροηῃθα 

ἴῃ Αὐγδμ (-ἢ, ατροκ (τ), δηα Τία]1ο ([μαὲ. Τύθπηῦτ. -6), ΠΟῪ ̓  διὰ 

{Π6η ἴῃ Οἰφυτηδηῖο (Α.83. δηψίο, 8 212), δαπμὰ ρϑῦῆδρβ ἴῃ ο] ες 

(6.411. -γσί, 8600 8 271); ἴὰ π6 ἔὅνο Ἰαϑὲ Ὀγάποῆθβ ἰΕ 88 Ἰοῦς 

ὈΘΠΐπα ΠΙΔΩΥ͂ ἰγοθ8 ἴῃ ἐπ6 πυπηογουβ μη αμέ (Ἰηυίαίο 4) ΓΌΓΤΩΒ, 
1. 6. {πο86 ὙΠ τηοα!ῆθα γονγοῖϊθβ.Ό. [Ιἢ Βα]ο- δ᾽ νοηΐο 1Ὁ οδη ὃ6 

ΒΘ66ἢ ΟΠΪΥ ἐπ {π6 ΑΙΡΒΙΠοηρΒ οὗ ὁ- δῃα ὥεβίθῃιβ. 

ΑἸοὴρ σι -ὖ γὸ πᾶν -ὦ ἰπ ατοοὶς δηα βδμῃβιυῖν, Ηρ). 
πατέρ-ἰ δῃπὰ (ῃ6 Ικοὸ (Ηατίοὶ, οι. δίαα. 12 δὃθ 4), γαα. 

οακίάγ-ϊ δἀηὰ ἰῃ6 |Κ (μδῆπιδη., Νουη [Ιηβοοϊου 411, 426). 

ὙΔΟΚοΥΠαρΟ], ΠΟΥΘΥΘΙ, ἸΟΟΚΒ ὉΡΟὰ ᾧΠ|8Β 8ἃ8 ἃ σἈυἑπη108] 

Ἰοηρύμοηΐηρ οὶ ἀδίθθ ἔγοπι {πΠ6 ραγθηΐὺ ἰδηριαρο [1861 (88 

ΠοΒπαυπρθροβοὶ Ἃ6᾽ στ. ΟΟμΡρΡ., 12 4). 

Ιῃ βίθιηβ. ΜΠ ΟΝ ΒΠΟῪ δυϊδυῦ ναγίδίϊοη ἱπ {86} ο8868, {π6 

Βίγομρ; βίθῃ 18 ἔουπά Ὀοίογο -ὁ (-) ἴτοιῃη (ὴ6 ῥγοθίμηϊο ρογοα 

οααγά8. ΤΏ8 1Ὁ 18 ἡδίαγαὶ [0 ΒΌΡΡΟΒ6 μα - νὰβ δαἀρα ἰὸ 

οπτίθη, Μόμ. ἀθ ὰ 8500. ἀθ ᾿ἴηγὰ. Π 391 84. βιηιϊίῃ, [ἰδυΐβοιθ8: ἅῦογ 
ἀδθη Ξιηρυαυ]οοδεῖν ἀθὺ Ῥγοῃοπῖηα υπὰ Αἀϊοθοῖδνα, Κυδη- ΒΟΒ] 61 ΘΠ τ Β 
Βοίέν. 1 δ06 ἢ. 
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ἴουτιϑ ΜὙΏ10 6 αϑοά [0γ ἴπ6 Ἰοοαινο ουθὴ τὶ οι ἴἴ ; ΟΡ. 6. β. 

ΚΡ, τγαλμάη-ι Ὀσθιά6 (»αγαδηςέ 854) μιῆγαμάημ. Βαϊ ἰξ τηυϑὲ 

ποῖ Ὀ6 ἔογροίξοῃ (μας {ῃ18 ΓΠΘΟΤῪ 18 πού 8080] υὐο}]}γ} Ὀοτμδ οὐἕ 

ὈΥ ἴ- δῃὰ ἐ-ϑίθιηβι ἴπ {πθ86 βίθιηϑ, -δ᾽- δῃὰ -ϑφεῖ Δ16 ῥΓῸ- 

οἴβηϊο οῃαΐπρθ; Ὀὰΐ ψὸ οδϑῃποί ΒΥ [ὉΓ οογίαϊη ὑπαΐ ἔπ 76 ὙΟΓΘ 

ΡΆΓΆ]116] ὁπ ηρΒ -οἱ δπα -μ, δἰ μουρῃ τὸ ἀο πὰ -δὶὲ δπα -ὄμ 

(δ 200 οῃῃ. δπὰ 261 Βθι.). ΝΟΥ ἰ8 1ὖ οἷἰθαῦ ὙΠΟΙΠΟΥ Βα οῇ 

ἴογπι8 88 5κν. ηπγαμη-έ αν. ἐρν-ί, ατ. πατρ-ί αοἰῃ. ζαᾶν, 8Κτ. 

αἰυ-ξ Οτ. Δι-ί ἅτ οἱάθρὺ ἔῃδὴ ὅ8Ξ,Κν. ηιγαμάηεϊ τ. ποιμέν-ι, 

5|κν. ράγ-ὶ αν. πατέρει, ὅΚν. ἀγάν-ἷ, οΟΥ ὙΠΟΘΙΒΟΙ (ΠΟΥ 806 

ΤΘΑΙΥ ἰαΐου (ουθὴ ἔπ6ὴ (ΠΟΥ͂ ΤἸΠΔΥ Ὁδ6 ῥτοθϑίῃῃϊο), δπᾶ [Ὁ] ονοα 

οἶμοῦ οα868 ψ οἢ Π8α 4 τθαὶς στδαᾶθ οὗἉ γοῦν], 6. ρ. [16 ἀδίνθ 

Β'ΠρΊ]γ. ΤΊ6Β6 ἀυ ΘΒι]0η8 1 οοπίοπὺ Τγ86]ἢ ΜΠ ϑαρροϑίϊπηρ. 

Ἐθπιατκ. Βαγίποϊοσιδο (Βοσζ. Βοῖίγ. ΧΥ͂ 28) αἰξοπιρίθ ἕο ΘΒ 8118}. 
δὴ ἀρ. Ἰοσδῖνο βυ ἔχ -ἰ Ὀοβίὰθ -ἰ, 6. ρ. ἴη βκν. ρηβδτις “πιπιοάϊαἰο} γ΄. Βαϊ 
1} ἤοττηβ δοποούπθα ἃγο ΟἿΪΥ δάνογθβ. Ορ. ὃ 856. 

8 261. 1. ϑίοιηβ ψἰΐπουΐ ΔΗΥ ΟΔΒ80-ΒΌ ΠΧ 804 88 

Ἰοοαῖϊνγο δ΄η ρα] δν. 

1, πεβίϑιιϑβ. Οὐ. 8 186 ρΡρ. 62 (. 

ΕΌΥΤΙΒ ἰπ -6η. οά. νηιῶγαμάη (πγαϊ-άη- ἱῬοϊπί, ποδαΐἶ), 
μαάη (μαά-άη- 'παῖον), ζάγηιαη, (κάγ-πιαη- ἵουκ, δοίη} δηὰ 

{Π6 πκ6; ΟΟΡοσβ. ὡῳῥαρα-υά νον αὐ πίρῃθ ἱ. 6. σϑαραη-υἄ (βίθια 
αϑαραη-), 8600 Βαυποϊοθδθ Ηδπᾶρ. 8 85 ἤδη. ρ. 22. ὅτ. 

αἰ()έν δᾶγ. ᾿Ἰ ταγϑ᾽, ἔγοιη αἰζξ)ών 'θρδθθ οὔ {{π|6, οὐἰδγηϊ γ᾽; ἰπ 

{πΠ6 8816 ΤΟῚΡ ὙὍὙθ οΪδοθ ἔπ ἱπβηϊνοθ ἴῃ -μὲν, ἴουπα ἰπ 

ἩοπΠΙΟΡ ἃπα ἷἴἢ ΤΊΔΗΥ ἀἰα]θοίβ οὐὗὁἩ Ἴδα, βυο 848 δόμεν ἰδμεν 

ἔμμεν (Οτοῖ, ΕἸ. ἦμεν, ΝΑ]. ατοοκ εἶμεν), σψ ῖο βοσυθᾶ 88 
ἴη0 πιοάθ] [ῸΣ ὀρνύμεν, ἀγέμεν, ἀξέμεν, ἕστάμεν. Ο.ΚΟΘΔΊΙ. 

Καηιθη-6 (βίοτα καριθη- ἱδίομ θ᾽.) ῬγΓΟΌΘΔΌΪΙΥ μα8 {π6 βᾶπ|86 ΟὈΒΟΌΓΟ 

-6 ΜΈΙΟΝ Οσσυθ ἱπ π6 [Γμ{}. 1ος. βίπρ. γαῆῆο)-6 ἐδηιέ)-6 οἷο. 

(88. 264, 266), ορ. 8 186. Ρ. θ2, 8 246 ρ. 146 δηὰ 8ὶ 4039. Α 
ἀογοπΐ οχρδηδίίοη οὐὗὨ ζαριθη- 6 ἰδ οἴοιοᾷὰ ὈγῚ 4. ϑοῃπιῖαί, 

Κζυπ 8 Ζοιβοην. ΧΧΎΥ͂ΠΙ 801. 

ΒΌΓΙΙΒ ἴῃ -ὅμ. Αγρδί. σαὔιᾳφπ (1 8 200 ρΡ. 168) 8ίαηι 

σαξηιαη- ἃ ἸΟΟΚ, ογθ. ἀν. τοί. ἱπῆ, δό- μην. 
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5κν, γοά. ἀόάπια Ὀδδίάθ ἀῥάηπια Ὧπ (Π6 φαγί μ᾽ 8 τοσαγάρα 

85 ἃ [ΌΤΙ ἴῃ -ῷ ΟΥ̓ Βανί Βο]οηδθ (Β62Ζ. Βοῖῖν, ΧῪ 89). 

Τιδβίϊγ, γὸ ρμΐδοθ ποῦ ΟἿν. ἐοΐριέθ Ὀθβὶθ ἐοΐνιἐέπ (Ζθοιβ8- 

ΕΡ6] ρ. 266), ποπι. ἐοῤπεξέιε ᾿οορ!αὐϊο (ΤΠ ατηθγβθη, Β6ΖΖ. Βϑ ἐν. 

ΥΠΙ 269); -6 βίαπα48 ἀουθΉ]688 ἴον ἔ-οη, δῃηα (παΐ ἔογ "-ἰδη. 

8 268. 2. γε-βίθιηβ. Τὺ ΡῥΤΟῸΡΒ οἵ ψΟΓΩΒ [Ἀ}] ἴῃ {Πὶ8 

βοοίϊοπυ. (1) ἃ ἴδ ἴοστηβ ὙΠΟ δβίδηα ὑροὴ ἐπ6 ὈοΓάΘΡ ]1η6 

Ὀούνθθη 8 δάνου" ὑποοηπθοίθα ὙΠ ΔΩΥ ἀθο] πο ποῖπ, δπα 

{Π6 6886 οὗ 84 πουῃ; 88 ὥϑκν. ὠδαγ-αἱοὶ ἋΔΥ ὈΥ ἀαγ᾽, Αγὸοβί. 
2 ηιαγλ ἴπ ἰμ6 ϑαγί ἢ", ψ ΒΟ ἄγ παίαγα ΠΥ δββοοίδίθα ὙΠ} ΠΟΗ- 

ΠΟΠΙΪΠ4] ἔουτη8Β διοδ 8485 Ξ'Κν. αἀπέαγ ᾿ἰπϑβῖ46, ἰηναγάβ (Ὀθβὶθ 

απίάγἐ-κδα-) Τιαῖ. Ἰπίονγ, ατ. ὕπερ Τιαὶ. 8δ:μρογ. Οτ. νυύχτωρ ὍὋΥ 

πἰριῦ, ροσῆδρβ οοπίαϊηίηρ -ἤ, δῃὰ 5κτν. τεδμ π᾿ δὴ ἰπβίδηί, 

οοπίαϊπἰηρ -77.. (ορ. Βαυίποϊοιμδθ, Β62Ζ. Βοὶίγρ. ΧΥ͂ 18, 28). 

(2) ϑθοοθάϊγ, οογίαϊῃ ᾿ἰγπρ Ο8808, 88 ὅν. ηιαίάγ-ϊ ααίάγο 

ἀάϊαγτ-ἃ Ανγοβὶ. ηιαίαύγὶ ααίαϊγὶ ατ. μητέρ-ι, τῇ [ὨΘΥ δΓ6 ΓΘΑΙΪΥ 

οχίθπβιοηβ οὗ ἰοοθΘ. Ἡμαίον ᾿ασίογῦ; 866 8 206, ἰαϑὲ ρᾶρο. ΘΟ. 

ἔαγίμον 8 186 ρρ. 62 ἔ,, 8 224 Βεπι. Ρ. 104. 

ὃ 269. 8. 8-8 6 1η8. 

Ὕ. δόμυϊζο (Κυδη 8 Ζοιίβοιν. ΧΧΎΠΙΪΙ 546) οἰΐοβ ΞΚγν. 8α- 

«αἴυα8 'α οποο᾽ ρῆγυξ-ανάξ ὍΝ ἴθ δ ὈΘίογο, ΘΟΥΪΥ ἱπ (86 
τηοτηἷηρ᾽, ἀπαὰ ψἰἢ (Π0 Ἰαὐΐοῦ ἢθ οοπμπθοίβ [,αἱ. ἀΐμ8 (ποοίῃ 

αἀὐμβημθ). Αποίμον ἴοστη 'ἰ8β ἀοιδέ]οδββ ὁρ-άβ 0- πόστον" (0Ρ. 
Αγοϑί. δώ-γα- 84]. ᾿θϑοησίηρ ἰο {πΠ6 τηογπῖπρ᾽; Οο] άπον, Κα π᾿ Β 
Ζοϊίβοῦν. ΧΧΥ͂ΙΙ 258, 261). ατ. ον. αἱές ΙΝ Αγ Ὀοβιἀθ 800. 
αἰῶ ἴον ᾿αϊο(σ)-α (11 ὃ 188 ρΡ. 428). [Τ,αἱ. »6η68 Ὀδβ146 ρθη ε8 

“ογἱὶβ (1 ὃ 182 ρν. 419). ΑἸβ8οὸ ΟἾν. ἀαΐ.-ἰοο. β'πρ. οὗ ποαί. 

68-8ἴθιη8, 88 ἑαίφ ΜΙάν. ἐΐσ, ἴτοπι ποιῆι. ἑδοῦ ἕθᾳ ᾿πουβθ᾽ 
(ΤΠ υσπ γβθη, Β62ΖΖ. ΒοῖίνΡ. ΠῚ 269). Τιαβέγ, ὅ81ἀν. δίἰουθδ-, 

νὰ  ἰχοα -6 Κ6 ζαμιθησθ, 866 8 261 ρρΡ. 158 ἢ. 

8 200. 4. ἐ-ϑίθῃηβ8. ΡΥ, ἀρ. δα Ῥϑγα}}01 οπάϊηρβ, -δὲ 
δια -ὦ ψι «ὁ ἀτορροᾶ (1 ἃ θ4δ ρΡ. 489). 

5ΚΥ. [88 ΟἿΪΥ "-ὅ. ΒΚν. γοά. ἀνᾶ, ασμά (αρπί-ὃ Ἔτον; 
ἐπ ναγδηΐβ ἀνσᾶμι, ασηᾶώ, “ΜὨϊοῆ πὰ {Π6 Ἰαΐον ἰδηρίιαρο Ὑ6ΓΘ 

804 Θχοϊυβίνου, ἴοοκ {μοὶ -ἄμ ἴγοπὶ τ -ϑίθιηβ, 8δ8 δέηση 

(8 2061). ράϊψαιι (ράϊϊ -ὃ ̓ υβθαῃ 4} ἴοοκ (Π6 ρἷδοθ οὗ ράΐᾶμ 



100 Τιοοαίνο ϑ᾽ηζυϊαΓ. 8. 260. 

ΟΥΠΡ ἴο ἰδ0 ἰηῆμοποο οὗ ρμάΐψδ ράϊψᾷ (β66 ὃ 281 ρυ. 120, 

8 249 ν. 149), ͵υ8ὺ δ8 αοἴϊ!. λίμμάμ Ἰηβίοδα οὗ ἔλίμάμ μοί 

-ἢ- τῷ Ἔπμ- ὉΥ ΔΙΠΔΙΟΡῪ (8 261). Ανοβί. αξα, ΟῬογβ. αδὲ- 

1 γαῤξία (αλιῖ-γαξί- ᾿ῬῬαμΙΒηχγηθηῦ ὈΥ {16 βϑιυνογαΐ. 
Ϊη ΟὝΘΘΚ -ἂὶ ΟΥ -Ζ ψγχὰβ οχίομπαθα ΌὉΥ {πθ ἰοὺ. βυ ἔχ -ὶ, 

84 ὈΘΟΔΠΘ -ἄξ-ξ ΟΥ -ὅ-ἴ, ΠΘηΠ06 Ηοῃῃ. πόληι Αἰ. πόλῃ ἔτοπι 

[86 βίβθπι πόλι-. ΟἹ. δοο. βίηρ. Ζῆνα Ὀ.1ΡΟ ἃΡ οα Ζῆν 8 221] 

Ρ. 98, ρθη. ἐμεῖο 8η4 860. ἡμέτας ὈΧΠΕ ἃρ οὐ ᾿έμε δπὰ ἔῆμε 

- θοῦ. ἅμέ 88 448, 4560. πόληι βυρροθίοα πόληος πόληες ἀπά 

ΟὗΟΥ ο8868 οὗἩ [86 βᾶη)6 πα (ορ. ὃ 281 γ. 120). 

ΤΠ6 ΟΙὰ 1 “ἀαίνο" ἱπ -6, 88 ϑαϊίθο ραΐγο, ἃπα {0 
Δανου ΟΥΘΟΥ͂Θ ΤΩΔῪ ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ ἢδΥθ {π18 ἄρ΄. -ὃ; Ὀὰΐ -Ὁθ ΤΙΔΥ͂ 4180 

Ὅο 1άρ. "-ὸ, [16 Ἰοο. βϑχ οὗ οομβοπαηῦ βίθμηβ (ὁρ. γ7-Ὁ, 

Οαγίμασὶη-6), ἴΔΚΘΩ ΟΥ̓Σ ὈΥ ᾿-βίθιῃβ. ΤηῸ οπάϊηρ -δὶ ΙΏΔῪ 

0ὸ οοῃίαϊποα ἰπ {86 Οβο. ἀαῦνθ᾽ 'ἱπ -οἷ, δ Ηογϑπίδίοί 

Ὑαπουϊ, οϊυρίαθ᾽, δπὰ ἴθ ἐπ Τὐπηῦγ. ἴῃ -6 -ἶ, 88 Ταγϑίμαίο 

Τασϊπαῦ" Μααν Ματ (8 249 ρρ. 151 4); θυῤ -οἱ πιᾶὺ Ὀ6 
ἀογίνοα ἴτοιη -οἰτἑὶ (8 266). [,α΄. οὐδ ρογοσγί ἴοο, δῃᾶὰ [86 

1|κ6, πη οοηίαίηῃ Ιἀρ. -δὺ, 885 6 ΒΔ ΟἹ ὉΡ. 15] ἢ. [π (6 

ΒΘ ῬΑββαρὸ ἴὑ 8 τῃηθηὐοηθα ἐμαὶ ἢ 18 αυϊΐα ΡΟΒβῚ Ὁ]6 Ὸγ 

(Π6 -6 οὗ ὕπηδτε. ο0070-ῆ, ΟΟΥ̓́Θ ἵπ ΟοΥθ᾽ ἴο 6 ἔπ6 ἰΙοοσαίίγο 
ομαϊηρ ἔ-Φ (ορ. ϑ40. Εἤμβαγο π ΕἾΟΓ4]1). 

ΟΟΙν. μαϊ δ ἀϑοὰ 88 ἃ Ἰοοαῖνθ (ὁΡ. πουΐ. ηρογ Ἱπ τη87}} 
ΙΔΥ αν Ὀθθὴ οἰΐμον ἐμαΐξὲ οὐ ἐμᾶίΐξ οΥἹ βία} γ. Ορ. 8 249 

ῬΡ. 101 ἔ, δηὰά 8 2128.(Ὁ. Ῥϑῦμαρβ Ο4]1. ὕύοσμοίο ὈΘΙοπρΒ ἰο ἰδ 

Β8116 οἾ485 (Β62ΖΖ. Βοιίγ. ΧΙ 181. 158). 

αοίμ. φωρια ΟΣ οομηϊπρ᾽, ἴον "λιθηδὺ Τῇ 8ο, {86 ΘΟ ἢ ΘΠ 66 
ΟΥ̓ ἐπ|8 οα86 ψι ἢ (πΠ6 “ἀαίιγο᾽ οὗ ο-βίϑιηβ (υμΐζα, 866 ὃ 24] 

Ρ. 187, 8 246 ρΡ. 146) ψ88 ΠΙΘΓΘΙΥ ὁπ6 οὗ ἴοτη, δμὰ αἱὰ ποί 

οχίθμα ἰο 86. (1ῃ ὃ 281, ρᾶρθ 119, σψγὸ 88. ἐπδὲ {16 Θπαϊπρ' οὗ 

(Π6 ρθῃ. βἰηρ. οὗὨ 1880. ἐ-βίθιῃ:β π60α ποὺ ἀθροπα θῃ ΓΘ ὌΡΟΣ 
ὈοΙΤΟν ρ ἴγοιῃ βέίθιηβ ἴῃ -ο-). Ἠόύθυοῦ, στοαὶ ἀουδίβ 88 ἴο 

(86 οοτγοοίμοθθβ οὔ {πὶβ θχρδηαίϊοη 816 βιρροβίθα ὃγ ΟΗ.Ο. 

οἤμηιθ ὈθΒ146 εϑοἴζθ. 

Θοίῃ. αηϑίάϊ (ανοιγ᾽, ἀ681.) ΠΥ οοΙη6 ἔγοη -ἂὶ, δὰ 

ϑιγοιθοτρ 8668 {6 β8π|6 οπάϊηρ ἰπ Ο.Η.Ο. ὀμϑέδ; ἢ6 ΔΒΒΌΙΩΘ8 
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(μα (86 ἤγβὺ ομδηρθ οὗ ῥγυ. ὅϑσιη. -ὅξ ἴῃ ὟΥ οδί- σθσπμ. γαϑ ἰὸ 

Ἐζὲ (ορ. 8 268 σι. ρῃ. 165 [.), υ8ὲ 88 [6 ἀογίνϑ αοίῃ. ϑωμάϊ 

ΟΗΚΟ. φμρήε ἴσοι {86 β8110 του πα. ἴοι ἤ-ρ. Βυΐ οἶδ ον 

υἱονθ οὗ θη8ϑί, διὰ διε 816 ἠοὲ οχοϊυ θὰ (866 6 Βθι. 

Ὀοϊον, ὃ 261 δᾶ ἤρῃ., ὃ8 260, 267, 278); δπα ἰπῃ απμοίΐάϊ 

Δηα ϑμεμάι ᾿ξ 18 δ Ἰθαϑί ροββὶ Ὁ]0 ὑμαὺύ ὦ ἰβ ἀὰθ ἰὸ ἐπ ζϑῃ. 

βίην. (απϑίάϊβ βμ)ά:ι8) --- ορ. Α.8. χιρηαρ 88 οοπίταβδίθα ὙΠῊ 
οί. φσμρεῖ 8 209, δῃὰ {δ |πκθ. 

ΟΙά [Γἰμυδηΐϊδαπῃ πδὰ 8ὴ ἱπβηϊῶνθ ἴῃ ἰδ. ΜὨΪΟΝ 586}} 

ΒΌΓΥΪΥΟΒ ἰπῃ 80Π16 Ῥαγίβ: 6. ᾧ. αὐξεϊδ ἰτᾶῃβ. δηᾶὰ ἱπίσαπϑ. ἴο 
θυσ᾿ (Ὀοβἰ4θ ποιῃ. αδἰέΐ-8, βθθὸπ ἴῃ μρηᾶ- ἀοἶείλ-8 ἴ, ᾿διϊπρίηρ' 
6014᾽, ορ. ΠῚ ἃ 100 ρΡρΡ. 804 8). ΤῊϊβ ἀουθύ]θββ οοσλθ8 ἔτοι 

Ῥδὲ : Ῥνδὶὲ Ὀθοληθ ἢγθί οὶ ([ᾷ 8 615 ρ. 465) «πὰ ἰπθὰ -ὃ 

(( 8 68 ν. 60). ΤθοΙο ἰβ δηοίθον 86.168 οὗ 1 Βη  {Π|0} 9 ΤΟΥΠῚ8 

Θμαϊπρ ἴῃ -ἰὸδ, ὙΠΟ ἅτ δααθὰ ἐο οορῃδίθ νϑῦῦβ ἴο ὌΘΧΡΓΘ58 

88 ἸπθΏΒΙΥΘ ΙὨΘΘΠΪηΡ, δϑ ἀδκίξ ἀὔσα δ ὈυΣΠΒ ἃρ οἰθατ: -ἰὸ 

ΙΏΔΥ 6 ἀογίνοα ἔγομη “ἐξ δοοοταϊηρ ἰο 1 8 664.8 ρρ. ὅ28 
Τῆυβ Ὀοίῃ ἰμ6 [Ιἀρ. οῃαϊηρθ -δὲ δῃὰ -ὦ ψοτα Καρὶ ἴῃ 86 

ἱοσοίμου, ὃυδ ἰΠ6 7 σοῦ αἰογοηιδίθα ἴῃ ὑ86θ.ὈΌ ὙΠ) αοἰίὲ 
ΘΟ ΙΠΔΥῪ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ΟΟΙΏΡΑΓΘ ἰδ6 βαυθυθ αὶ ἴογηὶ δεοαϊὸ ᾿αῇ {π6 

8146᾽ (θεοβίἀθ πομὶ. 8Ζαἶλ-8 ᾿8146). Ἀἀβ ἰο [“{}. πακέψ)ὸ, 5860 

8 2θ4. Β͵αγν. -ὁ ἴὴ ἴῃ6 Ἰοο. οὗἨ ἐ-βίϑθιηβ, 8 Ο.0.8]. ποδέϊ, ἰδὲ 

(ἠὲ 116), δηά ἰπ (Π9 ἱπβηϊίνο, 88 Ζἐ-ξ Ἂἴο Ἰ᾿ἰνο (0. σύ-ἐξ 

γύ-ἰ ἴο τουῖνθ, Ὀθοοπηθ γ061}} Ιηὺ δ6 ἀογίνϑα οἰὸς ἔγοα ἔ-δὶ 

Ἦν δὲ, Ἐ-οἢ, "-ἰ,1 8. 68 Ρ. 60) οὐ ἔγοτα "-ὦ ([ ἃ 16 γ. 6θ). 

Βοπ ΔΚ, ΥὟΘ ΠΑΥ͂Θ ΔΙΓΟΔΑΥ ΒΘΥ͂ΘΡΔΙ ἐἰπιθ68 αϑϑυμθὰ ἃ ομδηρο οὗ -δὶ 
(θοΐοτο οοῃβοηδῃηΐίβ) ἰοὸ -οἰ ἴῃ [πο ΕΌΤοΟΡΘδη ἰδηρύαροδ, ἰῃ Οϑο. Πογϑπίδεοί 
ὕπῦν. Τανδίπαΐο 1,αϊ. ρεγεσγῇ, Τὰ. ἀδκέδ Ο.Ο.Ά:], ποδἰὲ, ἀπὰ ον. δ γοὶθοΥ Ἐ 
ΧΡ δηδίίου οὗ Ο.Η,6. ἐη8ι1. ΝΟΥ δηοθ ἰῃ τη» -δίθ: 8, “2 δηἀ -“ΠΙΘ ΔΙῸ 
Ὀοῦ Ῥγοθίμηΐϊο Ἰοοδνο ϑῃΐηρβ, ἰἐ 'ἰβ δὲ Ἰϑδδὺ ἃ ἔδὶ αυϑϑίζοῃ ἰὸ δϑὶς 
ΜΠΘΙΠΟΥ -οὐ ὍὙΔΒ ποὶ ΓΤΘ08}}}7 -ὅξ, δηὰ ποί -Φξ, ἴῃ [ηδο-ἀογιηδηῖο. Βατγίμο- 
Ἰοπιδθ που]Ἱὰ τοραγὰ ᾿Αυοδέϊο ἱπδη. 1κὸ τηγοδἐξ Δ8 ἤοστωδ οὗ ἐπϊ8 Κἰηἃ δ 
-εἴ, 800 ὃ 249 Ρ. 160. ΤΊιο β8π|0 αποδίϊου πιαϑὶ Ὀ0 δειϑὰ πὶ τοβατὰ ἰο 
ἐ»ϑέθιῃβ (8 261 Εθ:.). Οὗ. 8 2586 νΡ. 158. 

8 2601. ὅ. ᾿-δίθιβ. ΡΥ, [ἅρ. -ὄμ, "ϑηξῃ πὰ Ἀ]1ο᾽, 

ΞΚν. ϑὅπαύώ. Αγοβί. δᾶσαι (Ο.Ῥοσβ. δᾶδίγαμῦ βἴθα δᾶδίγι- 

᾿ΒΑΌΥ]οπ᾽, ορΡ. π6 ομαῦῖς, Ὀ6]ο). [δ ἸὩΔῪ ὃθ οοπ͵θοοίυγοα 
Βτυξζιάδηπ, ΕἸοπιοηίς. ΠῚ. 11 
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{μαῦ ἐΠἰ8 οπαϊηρ -ἄπ Βουυθα 88 ἃ ἰουπάαίϊοη [ὉΓ (6 ᾿γαπίδῃ 

ΠΟΙ. 81η6. ἴῃ -ἄμ-δ, 800. β'πρ.. ἴῃ -ἄσ-αηϊ, σ6ῃ. βίηρ, 1 «αι, 

ὨΟΠ]. 866. Ρ]. ἴῃ -ἄσ-α8, 88 Αγοϑί. δᾶφζαμςδ ΟΟΙΡουβ. ἀαΐψαι»8 οἵο. 

(8 196 ρΡ. 16, 8 215 Ρ. 92, 8 282 γΡ. 122, 8 818). 

ατοοῖ. Ῥοῦμαρ ψ͵ὸ βδου]αὰ ρδοθ ἤθῦθ (6 Ἰοοαίλνθ οἵ 

ΠΟΏΒ ἴῃ -εὐς, 88 ἱππεύς γαλκεύς, ΜΏΟΒΘ ΘΟΠΠΟΧΙΟη ΜῈ 

5Κν. δαἀ]ϑοίϊγοβ βϑ9 ἢ} δ8 αδραψώ-ὃ ᾿ἀοδιγίηρ Βογβοϑ' ἀξοαψι-ᾧ 
ὙΘΥΘΡΘΠοῖηρ ἰπ6 ροάβ᾽ ὙΔΟΚΟΥΠΑΡΘΙ ἰγ68 ἴο τηᾶκθ ρῥγΟθ8Ρ]6, 

αιπουΐ δΠανΐπρ [ΠΥ πιαβίουθα {π6 ρβοποίίο αἰ ῆου 08 (866 

ΠῚ 8 10ὅ Ρ. 819 δπὰ {πΠ6 Αὐΐμοτβ αὐ. αὐτοῦ Ρ. 100). ϑυρροβίηρ 

{6 οχίβέθμοα οὔ ρσ. ασ. ἡλίρρε(λ)ξις τ-τ-ς 5ν. αὐσαψαί, ἴξ ταϊρὶ 
παν θθθὴ οχίοπαρα ἰο ᾿λίρρε(λ)διι-ἶ, 88 ἴῃ πόληε Ἰάρ. ἐ-δὲ οΥ 

Ἐ.ὃ ὍᾺ8 ΟΧίΟΠαἀρα ὈΥ͂ “ὦ ὙΏΘΏΟΘ ΔΙΌΒ6 -εΐ ἴῃ ἰῃ6 ΟὙΘΟΙΪς ΤΌΓΙη 

(8 260 νυ. 160. Απᾶ 88 πόληι βΆΥΘ Υἶβο ἰοὸ {Π6 [ΌΣΤῚΒ πόληος 

πόληες οἴο., 80 Ἦππεηξει ΡΆΥΘ τἶβο 0 ᾿ίππθη τος ᾿ϊππεης-ες 

αἴθ. (6Ρ. αὔονγ ἀἀγνοβϑί. δᾶσαι- οἷο. [Ὁ] οσίηρ ὑπὸ Ιου. δάεαι. 

-εῆ- ΔΒ ΘΥΘΥΥΜΒΟΣΟ οοπηίγαοίοα ἰηΐο -ἢ-,), ὙΏΘηΟ6 ἱππῆῇει 

ἱππῆξεος οἷο.) ὙὙῈΥ {Π|8 τϑ- ουπιδύίοη γὰ8 ΘοπΗποα (0 ΠΟΙ ἢΒ 

ἸΏ -εὐς ἀπα ἀϊα ποὶ αἴδοοί δβέθιηβ Κ πῆχυ-ς δηα ἡδυ-ς, 1 τισὶ 

αὐἀγηϊ ἐπα 1 ἀο ποὲ Κποῦγ. Βιυιὺ {Π6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ Πρ γο-ἰουτηδίϊοι 

ἵῃ ἐσβίοιηβ 4Ἰἃὰ ποΐ αὔαοί 411] ψογὰβ ΔΩΥ͂ ᾿ΠῸγ0 ἔμδῃ {{|8 αἱά. 

πόλι-ς 18 {Π6 ΟὨΪΥ ψογὰ ἱπ ψὨϊοῦ [Ὁ ΔΡΡΟΑΓΒ; δὰ {6 Γϑαβοῃ 

ἴον {πῸ 1ἰπιϊαϊίοη ἰ8 αυϊΐα Οὔϑοῦσθ. 448 ἰο ἐπ γι ογ θα ποτ. 

βίησ, γραφής δῃα [18 ||κ6, 866 Μοίβίον, αν. Ὠϊ4]. Π 110, 212, 

Ζαπιὶ 6]., δικδά., υπὰ Κγργ. 14]. 40 ἔν; Φοβδηῆββοι, Β6ΖΖ. 

Ποἶν. ΧΥ͂ 118. 

Τιαἱ. δᾶν. ποοί (ορ. ὅτ. αζίαώ ὋὍΥ πὶρῃ Ἶ ὅπα τὐπιῦτ. 

πᾶ παγ-6 ἢ τηδηὰ᾿ πιυδὲ Ὀ6 ρῥ]αοοά Πθγο; 80 τηυϑὲ ἀουθέϊο88 

{πῸ ἴΌΓΠη8, 80 88 ἀδίϊγοβ, [.αἱ. φιαπὰ ἰδὲ ταῦτ. ἐγὶγο ᾿τϊθυϊ), 

Ἐςδε ἴθ Ὁγ. 1ἴ41}|1ὁ6 Ὀθοϑηθ ἤ-δις ὈΘΙΌΓΘ οοπϑοηδηΐθ, δ {μὲ8 

ὕδοᾶπια -οὐ (1 8 θὅ ρὑ. δὅ2, 8 612 ρΡ. 462). Οπ τηπαηῇ 88 

ἡ 2109 ἸηΔΥ 4180 6 οομῃρατθοά. 

64]1. Τάρανοον (Ταγαηοι) ἴτοτη Ταγαημ- 'σοὰ οὗ ἐδυπάοτ᾽ 
---- 

1) ΤῊ δα͵οοιίνοβ πῃ -η(.[)-ἰος-ς ἸΙΔΥ ΠΑΥΘ Ὀθθ0π ἔογιιοὰ ἀἰγ οὶ ἔγοιῃ 
(16 οἷά Ἰοοδεῖνθ, 6. Κ. -ειο-ς ἴθ ὅ-οἰ-Ἴ0-8 δηὰ {π6 |ἴκὸ (11 8 68 Βοπι. 3 

Ρ. 128; Φοδιδηββοη, Βϑζς. Βοὶϊσ. ΧῪΥ͂ 1179). 

«δος, 
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(ΟΡ. Ταγαπι- 05,05), ΜΉΘΓΘ (00 -Οἱρ ΘΟΠΊ68 ἔγτοπι ἤ-ορρ, ἤ-ῶςς (1 8 66 

Ρ. ὅ6. ΤΠ] β88π|6Ὲ »του αἴ ὰ ΤΠΔΥ͂ 6 δββιμηθά [Ὁγ Ο.Ϊν. 
ὀὲμέ. 

οὐ. ϑδμάμ ΤΥ ΘΟΠ6 ἔτῸΠὶ -ὅμφ, 8ηἃ δοοογάϊηρ ἰοὸ ϑέγοϊ ὑ- 

ὈοΓρΡ 80 ΠΥ ΟΑἪΗΟ. ϑδωμέ 8, Νόοσβὸ ἔπη. Κηρηίηιμ()αϊμ 

Ο.]ς6], ϑψηὶ ἴο ἃ 8οη, Βυΐ {πεῖ τὸ οἴδμοὺ ροββὶ 1168; 866 
δ. 2θ0 γν. 16]. 

Ο.Ο.81. ὁγπε ἴὉ ἔπῶμ {πγουθρῃ π6 ἰπίοστηθαϊαίθ βίδρθβ 

Ηρ τοῦ ([ ὃ 68 ν". ὅ9, 8 615 γν. 466). Εὸν [{}. 5η)ὲ 
866 ὃ 26θ4. 

10. πᾶν ὕ6 {μπᾶὶ {Π18 βα1η6 οββθ- μα πρ Ἰυγβ ἴῃ ΔΗ͂ 
ΔαγΘΣ 4] [ΌΥΤΠΒ: 6. (. ἰῃ αΥ. ἄνευ '“π! που Ο.0.8]. οὔμις Ἰοτίι, 
ουἱ (Ὀοίἢ οὗ ἔπο86 πᾶνθ -οὴρ, [Π6 ἴοστη αϑϑυπιθα ὈΥ -ὅφφ ὈΘίΟΤΘ 

ΘΟΠΒΟΙΔΗΐ8) Ὀ68146 Οοίἢ. ἐπε ΟΗΟ. ἄπο ᾿νιμου (ορΡ. ἐδπθ 
Αὐυΐποῦ, ατ. ατοξ Ρ. 218). Βανίβοϊοιηδο (Β6ζζ. Βοϊΐυ. ΧΥ͂ 16) 

ΘΟΠΘοΐΒ ἄνευ Μ| ΚΚν. δαπε-ἑάγ, Ὀὰΐ 6 ἴοο Τοραγᾶβ 1Ὁ 848 {Π6 
Ϊοο. οὗ ἃ τ᾿ Ἂβέθπι. 

ΒΟΙΙΘΥΚ. [Ι͂η (0 Ευγορθδη ἰδηρυαροθ, ὁ ΠΕΥ͂Θ Οὗξθηῃ δϑϑυπιθὰ 8 
ομδηρο οὗ -ἔψ (Ὀοΐογο οομπβοῃδηί8) (0 -ἔ, 88 ἰπ [,αἱ. ποοίξ ὕὉπῦτ. 
ἸΏΔΏΘΠΥΘ, 6Ἕ48]}. Τάρανοου, Ο.Η.6. ὁμηΐμ Ο.106]. ὁψηΐί, Ο.Ο.Β]. ὁνημ (6τ. 
ἄνευ). Ἦργτο, 868 ὙΠῚ {-δέθιηβ (8 260, Βθ1).)} ἐπ αυθδίίοη αὐί868 ὙΒΘΙΠΟΥ 
{πογ0 ἨΔ8 Ὡοΐ ἃ Ῥγοθίδηϊο οπάϊηρ -ος τὶ διοτὶ -6. Βαρίῃποϊοιηδο, ἴοο. 
οὐέ., οἶξοδ, ἴπ Βαρροτγὲ οὗ ἐπίθ, Αγυοϑὲ. ρεγ  ΟΟΡουβ. δαδίγαμο (βΒῖκν. Υοά, 
δἄπδ ὑτουθθ ποίησ), ἰο ποῖ τὸ δἀὰ Αυρβέ. αϑλαυ-α σᾶίαυ-α (Οδ]αῃά. 

Ἐυδη8 Ζίβοιν. ΧΧΧ 5689 ἤ,: Φδοκβοη, Απὰ. Οὐ. 8.0.6. Ῥτοοθοϑάᾶ,, 1889, 
φΡ. Οχχυ). 

ὃ 262. 6. ΑἹ] τουδὶ ῖηρ 86 Πη8. 

Αγυϑϑί. ἀφηὶ ἴτουαι 6 βίθπι ἄαηι- 'πβοιβθ., [ἅρ. ᾿αέηι. Αὁ- 
ΘΟΓαΐπρ 0 ἃ οοπ͵θοίπισο οἵ Βαγίοϊοιηδοβ ἴῃ ΚυἢπΒ Ζίβοηγ. 

ΧΧΙΧ 491 ἢ, ἰθογθ 18 ἃ 51:1}1|8. Ἰοοδίνθο ἐοττηαίίζομπ οοῃίαὶποῇ 

ἴῃ ἴμ6 δάγϑυθβ δϑ1ν. ζαηι Αυοβί. ζαᾷηι, ὙΏΟΒ6 του α-ἸἸ ἢ ἢ 

[6 πουἹὰ παν ἰο Ὀ6 ᾿αἱ ρ]θΆβυγ6, [ῸὉΓ Ομ ΘΒ Ὀ]θαβυγο᾽ (ορ. ὅΚτγ. 

κάπι-α-8 ᾿ἀθϑϊτο᾽). 

ΒΚν. ραγεΐ αν. αϑὲ γοατ᾽ Ὀθϑίάθ Οἵ. πέρυσι Ο.166]. Ξ“7ργἃ 
ον αν. Ἵαβὶ γϑατ᾽ ΟὐἿν. οηημτιρτα ΔΌ ΔῆπῸ ῥχίογθ. [8 ραγ μὲ 
ἄυδ ἰο ἃ οοπἤυϑίου οὗ “»ρεγ-ἱὐ Ἀπα ῬἘρογεμεί Ιῃ Π δ 4.9 ν6 

οοπηροίοα ἐπ6 ποτὰ τἰὰ τ. “έτος; δαὶ 1 τησδὺ Ὀ6 δαποα 
11:3 

ιπεδασάέθια.. 
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ἐμαὶ {πὶ8 Ἀγροίμοβὶβ 'ἰ8 ποὺ φυϊίθ ἔγθο ἤοτῃ ἀουδί. Οὐ. Ἐοἰβί, 
ατυμαγῖβα ἀοσ μοί. Εἰἴγτῃ., ΡΗ. 80 ἢ. 

1- ἐξ ἀπᾶ ὥ- ἐρρ βίοθιηβ, ἴῃ δα 0} ἰο -ἐζ-ὶ δηᾶ «μρ,-} (8. 268), 

Πᾶνθ - δπᾶὰ -ἃ: Κ5Κν. γοά. σαμγέ, ἴτοιη σαμγί-δ 86 οοὖ οἵ 

[86 βρθοῖθβ Βο8 Θαμνμδ᾽, οαημά ἴτοτα οαημή-ᾧ ᾿αἰδῃ, ρα οτ᾽, Ιἔ 

ἷθ ὙΘΙῪ ὑπϑαΐίθ (0 δϑβυπηο {118 ἴογτηδίίϊοι Ὁ ΟΥ̓ΘΘΚ δπὰ 1,δῴη 

ΤΏΘΙΟΙΥ Οἢ ἰμ6 βἰγοηρσίῃ οὗ αν. Αθο]. Του. Ιοπ. πόλὲ δπᾶ 

1αἰ. οἵδ; [ὉΥ πόλὶ προορὰ ποὺ Θ0ΠῚ6 ἔσοπὶ πόλϊ-ο, Ὀπΐ ΤΏΔΥῪ ΟΟΙῚΘ 
ἔγοπι πόλγ-ς (8 249 ᾿. 150), δπὰ οἵ πὰὺ ὃθ Θοχρίαϊπθά 88 
θοΐῃρ ἴοῦ "οἱϊοΐ (8 268). ΝῸΡ ποοα ψὸ ροβέυϊαίο ᾿ϑυοζνῳ ἴο 
ΟΧΡΙ αἷμ {π6 οχἰβίθποθ οὗ ϑροκζγῶάν-θ; 860 ὃ 2θ8. 

ΒοτΚ. Βαγίποϊοθδο (ἸῸΝ πη 8 Ζίβοιν. ΧΧΙΧ δ88) οοηϊοοϊγοδ 
ἰδὲ σᾶωνξ οαηιΐ πόσο οοἰπθὰ Ὀθαϊὰθ ἐδο 100. ὑ]. σάμνξτξεε σαηνήεξω ἔπ0 
τοϊδίίου Ὀθέποοῃ ἔποπι Ὀοΐηρ βυρροδίοά Ὁ οὐξᾷ : υγκξ-διι. 

Τῃη Ιτἰ8ῃ. ἰοοαίϊνοθ πιβουΐ -ὦ τηϊρηῦ Ὅ6 Ἰοοκοὰ [ὉΓ ἰῃ 

οσαἰδὲν Ὀδδϊάθ οαέπγαίφξ (ποτα. εαὐμὴῦ Ἰοπη), δοίλδιε Ὀθϑιαθ 
δοίμαϊά (δείδμε 1167.) δηα δἰ πα ποσάβθ; ορ. ἐοέπιία ὃ 251 

Ρ. 159, ἑαὶξσ ὃ 259 ν. 1ὅ9, δέμέξ 8 201 ν. 1600θ. ἩΗοΎΘΥΘΙ, 

ἸΠΔΩΥ͂ οὗ ἰμθ8θὸ βϑιοτὶ “ἀαίνοθ᾽ στα ἀουθίοββ ἢγθέ τηδαθ 
ἴτοη σοτθ ὙΠΟΒΘ ΠΟΠὶ. 83π4 ἀαΐ, Πα τὰμ ἰοροίμοῦ, β00}} 88 

αὐδὴν αἰ μοσ, αίϊγοθ κ ἐοώημέδη (Ὀθδίἀθ ἐοΐπιίσ ἰοϊπηη, 

866 ΖΘουδΒ8- ΕΘ] Ρ. 2606) ροἷγθ βρθοΐδὶ βυρροτὶ ἰο ἐπὶβ {ΏΘΟΥΥ, 

Ὀοοδυβ ΠΟΥ͂ ὁπ ὈΘ ΘΧΡ]αἰΠΘα οα πο οἶμον. 

8 268. Π. Τιοσαίϊνγο ΕΟΥπ8 Ὑ10} 0η6 Βυ Ὑ{Ἰ1χ -ἴ, 

1. ο-βέθιιβ. Ῥυ.Ιᾶρ. "μίφο- ὁ Ἴπ Ἰυρο᾽, πᾶ α͵8ο -ὁ- ὦ, 88 

Ἡιρό-ϊ, ορ. 8 240 Ρ. 188.(. ῬοΥθαρθ {π|8 ἴογπιδύϊομ βοσυθα [Ὁ 
(86 ροηϊνο ἴοο οὐδθῃ ἴῃ Ιάρ., 866 ὃ 289 Ρ. 182. 

Ξ|κν. οὐκξ, Ανοϑί. σολνγκξ, ΟΟΡο 8. ρᾶγβαϊν (ρᾶγβα- ᾿Ῥογδβίδῃ, 

Ῥαγβίδ); σι ἐΠ6 ροβίροβι που ὦ (ΟΥ 18 ὑπδοοθηϊθα ὈΥ-ἰΌΤΙ α, 

866 8 246 ν. 145) Αγοβί. ζαβέαψεα ἴμ τηᾶπὰ᾿ (ΟΡ. ὃ 808 ἴον 
Ο.Ροσβ. ἀαϑβίαψ-ἂ). 

αν. Αἰΐ, οἴκοι ἱαῦ ποπηθ᾽, ᾿Ισϑμοῖ, ϑίποο ἰπ Αὐἶο ἐπ6 ΟΠ]Υ͂ 
ΤΘΙΔΙΠἰηρ ΘΧΘΙΊΡΪΟ0Β ΟὗὁὨ [ὉΓΠῚΒ ἴῃ -οι 8.6 ΘαΎΘΡῸΒ (ΘΟΙΏΡΑΓΟ [Π6 

ῬΓΟΠΟΠΊΠΑΙ δάυουῦβ ποῖ, οὗ δῃἃ 80 ἴογίἢ), δ 1] δάνουῦβ ὙΘΓΘ 

Ἰδάθ ἤοτῃ ΟΥΝΘΡ βίθιηβ, 8δϑ Κικυνν-οῖ το ἡ Κίκυννα. θαυ 

ἴῃ Βοοοί., Ατορᾶ.-ΟὙρν.,) Ἐ]οαη, δηὰ ΝΥ. ασθοκ, οἱ ἀϊὰ ποί 
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0880 0 ὃὈ0 ἃ ᾿ἰνίηρ οαϑθ-Θπαΐηρ, δπὰ ἰξ ὈΘοδΠῚ6 ΘΟ] ΘΕ ]Ὺ 

οομὗιϑοὰ ψι8 (86 ἀδέϊνο ἱπ οτὶρ. -σὲ (Β 247 ὑν. 147 1). Τὴ 
ΤΠοδϑα δὴ (86 00. ἴῃ -οὐ ὰ8β υϑ0ὰ [ἴὉ. ἔπ0 φϑηϊνγθ 88 Ὑ6]] 

(800 ὃ 289 ν. 131), ἴῸ ψμοῖ {Π6 πτ86 οὗἨ μοὶ οἱ ἱπϑέθδα οὗἁ 

ἃ Ῥοβδβοββῖίγθ θην ἰβ ὈΓΪΠΙΔΙΠΥ ΤΟΒΡΟΠΒΙ0]60 (8 447). ΤῊΘ 
ΘΒ αΐηρ -εἰ 18 ΠΟΥ͂ΘΟΣ ἃ ΟΕΒΘ- ΘΠ ἰηρ ἴῃ ΘΩΥ Οτοοκ ἀϊαϊοοί, δαὶ 

16 18 ΟὨΪΥ ΤΟυπὰ 'ἰπ δἀγοῦθβ; 88 Αἰΐ. οἴκει, αἰεί ἀεί (ἢ ἱπδίγ. 

εἰῆ, 8 215) Ὀοδίάθ [,αἰ. αθῦο-᾿ι, ἀμαχεέ Ὀθδὶάθ ἀμαχο-ς, Οτοί. 

διπλεῖ οἴο.,) οΡ. {π6 Ῥγοποῦπβ ΟΡ. πεῖ ὁπεῖ δπα οἰ γβ. 

Ιη 1ἰ8]16, -οὐ 1ἴ8 Οἷθαῦ ἴῃ Οβο. πηάΐηΐϊοί ἐθσοί [ἢ ὁ01ι- 

τηὰηἱ ἔογγα οοηιθηδὶ Ἵπ οομο. [[μδὐπ Ππ88 {16 Ἰοσαίνα ΟὨΪΥ 
ἰῃ δάνοσρβ, Ὑ ΒΟ παὰ ἀοιθί]ο88 οΥἿρ. -δὲ) 6. ῳ. δοϊϊξ, αοηῆ, 

ΒΡΟΙΈ βοπιοίϊμηοθ ὙΠῊ -ὶ ἴῃ ΘΑΙΥ [μαἴϊπ; (86 ΘΟχΧρ]απαίϊοῃ 
οὗ -6, 88 ἴῃ αἴ6 ηιθπίθ, ἰΒ ἀουδ}].. ΑΑ8 τοραγὰβ {Ππ07. 

1290 ΟὩ86 ἴῃ ὑπιογτο, ΟΡ. ὃ 246 ν᾿. 146., Ἐ4]186. Ζοαϊοὶ 
ϑοχί ἰβ ἃ ὙΟΥΥ͂ ἀυδίουδ το]ϊο οὗ Ιάρ. -οἱ, 800 8 239 Εοπι. 
ῬΡ. 182 ἢ 

ΟΟἾν. οἷπη αὶ (86 ϑπᾶ, αἴτοτ᾽ (ποπι. οδπη Ῥοϊπί, μϑδᾶ, πα") 
ἴον Ῥχμοηπεὶ οὐ Ῥζμοηηοὶ (64]}. Ῥδπηο-). 

οτδηΐο. -δὲ, ᾿γ. αόσιη. -ἰξ «ἢ (1 ὃ 617.2 Ρρ. δὲ 1), ἰδ 
Β00} ἴῃ Α.8. ἀωχὶ (ἀῶ ᾿ἀ4γ), δπᾶὰ, τὶ -ὦ ἀτορροᾶ, λδηι 
(ἀᾶην ᾿μοπηθ), δηὰά ἰῃ Οὐϑιυοὰ. ἀωσμὶ Ο.166], ἀθσα (ορ. {86 
ῬΓΟΠοὺηΒ δὲ, ἦσῖ), δπα ἀουθί]ο8ββ, δ Κῦχοὶ βαγβ, πὰ Ο.Η α. 

ϑανοῦΒ ᾿κΚὸ πίααγὶ, δοϊηιδ Ὀθδίάθ. πίάαγο, δοίμιο (Κῦμρο!ὶ, 

Ζίϑονγ. Σὰν» ἀθαυίθοι. ΑἸΈ.,) 1884, ὑρ. 118 ἢ). -τοἱ ἰδ 860} 

ἰ ΟΙΗ.6. ἐασα, ιοοῖϊε Α.8. ἄσζθ, Ο.166]. εἷγ6, ἷ, δἀπὰ 
ἀουθ]οθθ αοι. ἄασα ομἶζα (οΡ. ἘΠ 61.); ἰδβουρὰ οἶΐ8, ομΐξα 
ΙΔΑΥ͂ Ὀ0 ἀδίϊνο ἴῃ -δ(1) (δ 246 ρῥ. 146), ἀΔοϊαῖῖνθ ἴῃ -ξὰ (8 241 

ῬΡ. 1886), ΟΥ ἰπβὲῦ. ἰῃ « (8 276), δῃὰ {ἐπ6 Ὑ οϑί-αϑσιη. δηᾶ 

Ο.166]. ΌΣΠΙΒ ΤΠΔῪ 8180 6 {80 ἀαίϊνο ἴῃ «ὅλ (8 246 Ρ. 146). 

ΒοιδΥῖ. [Ιὲ π86 Ὀθ0η Ῥεοροθοὰ ἰὸ ἀθείτο αοἰδ. ὅσσα ἔτοιι "ααραὶ. 
ἨϊΒοσῖο, ἴῃ τίον οὗἩ οί. σίδάϊ (1 669. 8 Ρ». 613), 1 πατο [6] ἀἰδὶποϊἑηθὰ ἴο 
δοϊίονο ἔπαὲ ἰη τοτὰβ οὗ τόσο ἐμδη 006 ΒΥ} 010 «αὐ Ὀθοδπιθ -α ἰῃ Ῥγο-ϑἐμηΐο 
αοίδίο --- ἃ [ΠΘΟΥΥ, ΌΥ ἐδθ ὙΔΥ,, ἩΠΙΘῚ ἰδ ὉΥ͂ Π0Ὸ Ιηθ8ῃ8 δἀϑαυδίοὶν δαρροτίοα 
ΟΥ̓́Θ ὉΥ {πὸ ἀἰδίϊποίξοη Ὀοένσοοι «αὐ Ἡιῖι ἢπ6 δουῖϊθ δπὰ Ὑ1Ὲ ἔθ οἱτουβοχΧ 
(Βδπβδβου, Κυμη᾽ Ζίδοιν. ΧΧΥ͂Π 612 Δ: ϑδίονοτα, Ῥαὺ}} ατυπάν. 1 4038). 
Βυὶ Βιτοίξθοτα (Θόται. Οοπιρ. δυ -ὅΖ., ΡΡ. 33 6.) 826 τοδὰϑ ἰὲ Ῥζοῦδϑϊο 
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ἐμαὶ ἐπ ϑβιιοτέοηϊηςς οὗ ὑπ 0 Ομ ΤΟῊΘ]8 ἴῃ Ὁσ. αθση). -Φξ -ἐμ -ὅὲ «ὅῳ ἰοοὸῖκ 
Ρἶδοθ ποὲ ἴῃ Ῥγ. αθσζὰ., θυ} ΟἿΪΥῪ ἷπ (0. θοραγαίθ ἀΐδ]ϑοὶβ οὗ ἀθγηιδηΐο. [ἔ 
ὑπ|8 Ὀ0 80, ἐπ {ΠΘΟΣῪ ἴῃ ααθαέϊοηῃ 8 ποῖ Ὀαγγθὰ ΌὉΥ σίδάἑῤ ἴοΥ Ῥγ. αϑσπι. 
οἱ. [δ ταυδὲ ὍΘ δἀπι θα (παὶ δέτοὶ ΘΓ 8 Υἱοῦ 18 ποὲ οϑγίδίη: ον ΟἿ. 
ὀπδἰὲ δωριῖμ Ο.166]. “ει δυηἶ ΤΑΔῪ οοηίδίη Τὰ. -εἰ -οἷὐ (ποῖ -δὲ -ὅμ), 869 
8 2600 Βοπι., ὶ 261 Βθ. [ὁ ἰ8 ᾳυλίθΘ ροβϑίὉ]9 ἰο οχρίδίη οί. δαέγάϊ 
(ϑεά, βἰηᾳ. ορί.) δ8 τϑ- οσηηδέϊοῃ οὗ ὄδαίγα 10] οπίης ἐμ6 οὐΘΥ ῬΘΥΒΟΙΒ. 

110}. -ὃ, ΠΟῪ ΟὨΪΥ δάγνθγθίαὶ, παι ᾿αὶ ποχμθ᾽; πιοσθ συ] 6}γ 

ιϑοὰ ἱπ ΟΙΜ., 848 αδυδερ ιΠὶ Οαοα᾽ (θρὶξ αὐοιοὶρ). Τ 

Ο.Ἴ116}. Βρ6 1 πρ8 Π|Κὸ αἰὐθιροῖα ραπδὶθ (ΒΟΖΖΟΘΆθοσροῦ, Ζυγ ΟἼ680}. 

ἀον 11. ὅργ., 188) δζθ τηϑαῃηΐ [9 δχργθθβ (Π6 βου -67)6, δῃὰ 

πού -476,) [ΠΟΥ χπτιϑὲ οοπίδίη (Π6 ΘηΠἸηρ -οἱ, ἰο ΜΉΝ 88 ὈΘΘη 

αἴῆχοα {ΠπῸ 88π|6 -ὁ ὃἂβ γαῆκο)-ὁ ἢὰ8 (8 264). -ὄ ΙΏΔΥ 6 {Πθ6 

ΒΔΠΘ 88 ἴΠ6 ἢγβί ραγὲ οἵ -6)-6 (866 1 ὃ 68 ρΡρ᾽. ὅ9 ἢ); δυ 1 

ἸΠΥ Τοργοβοηὶ [ἀρ. -οἱ ([ 8 84 Ρ. 81). ον ἰο ἀΐδροβο οὗ {πὸ 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ Θπαΐπρ ἰπ τηοάσγῃ ᾿ἰΐοσασυ [ἰ Ππαπίαπ, -6 (48 οὐϊκὲ), ἰ8 

ἃ ἀουδε}] αιιοβίϊοθ, 1[,68]είθη (0 66]. Ρ. 47) δὰ Βυὔύοκποσς (ἄσοῃ. 

ΓᾺΡ δἷαν. ῬῺἢΠ]. ΠΙ 2717) οοῃ͵δοίαγα ὑπαξ θαυ] -ὃ 8 ομδηροά 

[0 -6 ὁπ {Π6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ -76, ΜΘ 1 οδηποὶ ἀρτθο ὙΠ. 6 

8Π4}} τϑίυσπ ἰοὸ οὐἐκὲ ἴῃ 8 424. Αἱ ρῥγοβοηΐ 4}] ἐθ-ϑίθπιβ ἢᾶῦθ 
-,)6. ἴλ6 βᾶπ|6 δῃαϊηρ 88 ῃοβ6 'ἰπ -ἴ- (8 204); ἰδ8 τὸ δᾶῦθ 

ποὺ ΟὨΪγ δαψ7ο, σαϊαψ)ὲ ἴτοτη (ἢ6 ποιι. ζδαΐ-8 ᾿νοτᾶ᾽, σαϊἀῇ-8 
ὉΟΟἸκ᾽, Ὀαΐ αἷ8δο ϑυδέψ)ὲ ἴγομη ποπὶ. ϑυδοζία-8. [ἢ ἴογτηβ οὗ {Π6 

ΒΔΠ16 Κἰηα ἃ8 (18 ἰαβϑί, -7726 ἰδ ΘΟΙΙΡΑΓΑΙΎΘΙΥ Ἰαΐο; ἱπ ΟΠ}. 

ἀγαιοῖο ἀμ ἀγαμὲθ ἃτὸ (ἢ6 ἴση ψ ΐοῆ οοΙη6 ἔγοπι ζγαμ)α-8 

᾿ϑΙοοᾶ,, δῃᾷ δβὸ ἔοτίῃ. ὙὔῆΆᾳὲ ᾶνθ δἰγθαῦν οὔθ ἃ δοῃ)θοΐα ὁ 
(ξ 289 Ρ. 182) ὑμαὺ ἐδάψ)θ 18 πο ἰγαπβίοσπηδίίομ οὗ δὴ οὐ ρὶμαὶ 

Ἰοσαῖγθ ἴῃ -ἶ (ΟΡ. 1μαἱ. Κ͵ἼΣ υδβοὰ δ8 σϑῃ. β[ηρ.). 

Ο.Ο.81]. οἱδεῦ ἴον ἔμζηο. Βυΐ ἰὑ ἰβ ποῖ οἶθῶσ ΜἈΥ [86 
Θπάϊηρ 8 -ὁ, πα ποὲ -ὦ δ ἰδ ἰ8 ἴῃ (86 ποπὶ, }]. οἷδοὶ τα αν. 

λύχοι. ΤΑ{010 18 χαϊποα ὈΥ͂ ἀββυχηίηρ ἐμαὶ οἰεῦ 18 ἢ δἀ-ξογιηδίθ 
οὗ {Π6 ἔθη. γαοῦ (δ 241 ρΡ. 147, 8 264). Οομραγο 1 ὃ 84 

ΡΡ. 81 ἔ,, ἀπά ἰο {86 δὐΐμονιθβ οἰἑοὰ ἴῃ ἔθη). 8 δά δαρὶό, 
ΑτῸἢ. ΝΡ 8]αν. ῬῺ1]. Χ 191. 

204. 2, ἄ-βἴθηβ. Εσυθῃ ἴῃ φγοοίπῖο 1ἅρ.., Ἰοοδῖῦνθ δπά 
ἀαϊϊνο δὰ Ὀθοοπθ {Π6 βᾶη6 ἴῃ ἕοσῃθη (8 2471 ὑρ. 146 [.. 

Ρυ. Ιᾶγ. πεξμᾶαλ. Ββῖκν. ἀῤνᾶψ-ᾶια ΟΟΡΡοῖβ. αγδίιγαψ-ἃ, δύθῃι 
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αγϑιγᾶ- ᾿Ατθοϊα. Οτ΄. ]οη. Θηβαι-γενηῆς ὍΟΒ ἱπὰ ΤΉΘΡΘΒ᾽ 

ἘΠ. ᾿Ὀὐλυμπέαι ᾿π ΟἸγμ ρα. 1,6. σηιαθ, οπ ΘΑΥΪΥ ἰπβοῦ.  βοηιαῖ; 
ταῦτ. βαίθ ϑαδαίε [π βαποία', Οβο. υίαί ἵπ νἱδ, ορ. ὃ 241 
Ρ. 148. ΟΟΙν. τιπᾶὶϊ, ἐμαϊ, 866 ὃ 2471 μ. 141. ΟΘοίῃ. σίδάϊ 

Α.8. χίοξε (ορ. 8 268). 1|ἢ. γαῆζα)7-6, Ο.Ο.3]. γᾳοῦ. 

Ῥγοδίβηϊο Αὐγδπ μδὰ Ῥ-αξ ἃ πὶ ὑπ6 ροβίροβίοη ὦ. 
ΤῊ 8 Θηαΐηρ σοι ηθα ἴῃ ΟΟΡΟΓΒ.,) ΜῈ118ὲ ἴῃ ϑαΠΒ τς ἃ ΤΟΥΣ 
εἴῇἣχ ἔοηι ψἂϑ δἀἀοα ἰὸ 1 (8606 8 186 Ρ. 62), 88 ἱπ ὀγλαέΐψάηι 
(8 265). [Ιῃ Ανοβῆο {π6 ἅ οὗ πο ρϑῃυππιαίθ 88 Βῃογίθηρα 

ΑΘΓ (ἢ6 ΔΗΔΙΟΡΎΥ οὗὁἨ [Π6 ᾿ηδίσυπηθηίαὶ οπμαηρ -αψα, ΜΏΘΠΟΘ 

δμβαφρπαψα (ορ. 8 229 ν. 11ὅ. Τὸ διβίοπ οὗ (186 ραγί!ο1]6 ὦ 

αὶ ἢ (18 ὁ886 ἴῃ ὉΓ. ΑΥδἢ αἰθηπρυ δηθὰ 1ὁ ἴσοι {π6 ἀαίνο ἴῃ 

«ἄϊ; ἀπὰ ΨΜῸ ΤΔΥ [Ὁ]]ΟΝ ἐγ  ΌΘΥΡ 1η ΔΒΒΌ Πρ; ἐμαὶ ἰπ ἐπ 

88 Π16 Ῥογοά (ἢ 6 τοβϑιι]απο0 δοίνγθοῃ ᾿αόμαϊα ἀπα Ἐδηγδηρί()1ᾶ 
(Αγνϑϑὶ. δου ζαμέψα ΟΟΡουβ. δαγαμυαξψα, ὅν. ὑγλαίψάηι) οαυβοα 

ἄ-βίθιῃηβ ἰο δοαιϊτο {Π6 ΘῃαἀΐπρΒ ρθη. -ἀἰᾶβ ἀαὶ. «αἰ; 5606 8 229 

Ρ. 115, 8 2417 ρὑ. 1417. 

Ιῃ ρῥγοϑίμηϊο ατσθοῖκκ -ἀὲ Ὀθοαπθ -αἱ ὈΘΙΌΓΘ δΟπβοπϑηΐϑ 

(Θηβᾶι-γενήῆς, χῶρᾶι τινός), Ὀσυΐ τοιῃμδϊηθά Ὁποβδηροα ὈΘΙΌΓΟ 

Βοῃδηΐβ δπὰ αὐ ἰμθ οηὰ οὗἩ ἃ βοηΐθποοι ΕῸΣ σίου ἀθέβι]5 

866 8 247 μὑγ. 147 ἢ. 
Ιη Ὁ πιὍτ. ἐοέδηι-6 ἵπ οἰνἰίαίο᾽ (Ὀθδ4θ ἐοέθδ), [,. Ηδνοί 

Θαυδίοβ -θη1 Ὑ{ΠῈΠὴ ἰμ9 ΚΞ'Κν. οπαϊηρ -ὥγαηι (Δ έμπι. 46 16 806. 

ἀθ Ἰηρ.. Π 891 [0]}1)ἡ.. Βυΐ Βὕομοϊος Τῦῦν. Ρ. 185 88 ἃ 

ἸΏΟΓΘ Βαἰβίδοίοσυ οχρίδπαίίοῃ οὗ 1. Ἠθ μοϊάβ ἐμαὶ ἐοέθι" --Ξ 
ἰοίθ -ἰ- ἐπι π᾿ ([ 8 209 Ρ. 117); δηᾶ ἰο {8 ἢ6 8878 -6(4) Μὰ 
δαἀοὰ αραὶπ, ΌΥ Δββι τ] αὐϊοα ἰο ΜΟΣὰβΒ ἴῃ 16} -602) τοιπδὶποα 
8 αἰδίϊποῦ 5801140]6, 6. 9. ἸΏ αν -6 ἵπ τπϑηὰ. Ορ. Ῥυᾷκτεὶς 
ἐμηιαῆς ἱπβίοαα οἵ μη! βου (ΒΥ. ἐράηι) 0] ίης ἀδαηὶ Τὶ; 

11. ἀϊα!. ,ἦκε.8:6 ἼΠΘΥ πιροῖκ᾽, θοοδυδο -ϑ δηὰ -8 ἃγὰ δοίϊ 
86 [Ὁ {18 ραγὶ οὗ (Π6 Ὑϑὺῦ (8 ὁ ἰδ ἃ σοπίαπιπαίίου οἵ 

7 κοδῖ δὰ 7168), 81Κν. Ὑοά. ϑιὰ. ρ]. πιϊὰ. ἀνμάμλγίγξ ἰπδιθαά 
οὗ ἀμαάμῆνξ αἴϊον (16 δῃδορῪ οὗὨ 7ασηθέγέ; δπὰ οὐμοῦ ἱπβίδποοβ 
οὗ ἐπ6 βᾶτηθ Κἰὶπὰ Ὑδοῦ 1 ἢᾶγο οοΟἸ]]οοίοα οἰβονογο (ΜΟΡἢ. 

ὕπὶ, ΠῚ 61 8... 

11}. γαβάο)-6 Ἰκὸ ἔδηιό)ῦε6 (8 2600) δῃὰ ροῦμαρβ αδῦ6)-6 
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(8 268 Ρ. 166) τιῖΐὰ ἐμ βαπιθ ραγίϊοϊθ οὗἠἨ υποργίαϊπ οτὶρίη ΤΑ 
18 ἰῃ (ἢ 106. ρ]. γαῆᾷοδ-6 (8 8506) ἀπὰ ἴῃ 6 Ο.0Ὁ.8]. Ἰοο. βίῃρ. 

καπιθη-6, ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ (86 -α οἵ ΒΚ5Κν. ἀαἰ. οὐκᾶψ-α (δ 186 Ρ. 62, 

240 ρΡ. 145, 8 251 ν. 1ὅ8, ὃ 409). γαῆζο)ο ἔξηιάδ ἬΘΥΘ 

ἸΠΟΟΙΤΘΟΙΪΥ ΔΠΑΙγβοᾶ, δπα ἐπθ οπαϊηρ γγαϑ ἱπιαρίηθα ἰο 6 -}6; 
ἤόποο βυοῖι γθ-ἴοστηδίοπ8 88 παλζέψ7ὲ (παξίδ-8. “πἰρἢ) δπὰ θη )ὲ 
(98 ᾿'δοη"). ΤΉΘΒ6 [ὈΓΠ8 ἰοὺ (πον -ὁ Ὀθίοσο γόνγθ]θ ἴῃ ὈΓΘ- 
Ηἰβίοσιο {{π|68, δηα ἐμ 8Γοβ6 γαῆζο) γαΐκὸ, ὄδιπό, παζκέῦ, δμωϊ͵, 

266. 8. ζ- ἐδ-ϑίϑιηβ (6ρ. Ρ. 68 Ἰοοίποίο 1). Ἰωοοδέϊνο 

8ηα ἀαίδνο πδᾶ Ὀθοοπὶθ ἰάθη 081} ἰῃ ἴοσιῃ ἴῃ ρῥγοθίμηϊο [πάᾶο- 
ἀογπδηΐο (8 248 ρὑρ. 148 ἢ). Ῥν. Τὰν. ᾿δλγδ( δὲ δὰ -(ὑἱξ 

Ἵπ οοἶδβδα. Αυοβέ. δαγομέψα, ΟΟΡοσβ. λαγαμοαίξέψα ἵπ Ατδομοβίδ᾽ 
(45 ἰο ἐπ ποπι. δαγαμυαίίδ 866 8 191 Ρ. 68); 81κν. ὀγλαίνάηι 
αἰ (16 ραγί916 ὅ-σηι (ορ. ἀῤνᾶψαηι ὃ 264 γρ. 166 ἢ,, Ο.Ο.8]. 
ἰπβέγ. ἐοήᾳ 8. 210), 80 αἷδο ψ βαῦθ ἀγοβί. -ψᾷηι Ὀθδίθ -ψαὰ 

(Βανι ποϊοπιαθ, Ασὐ. ἘΌσβοῆ. 11 104. [Τμ,αἰ. ἡαοὶξ, ορ. ὃ 248 

ΡΡ. 148 ἢ. ΜΙάν. Βρίσίβ ἱμδὶ; -ὦ ἴον "-ἶξ, δηᾶ (18 ἴον ἡ-ΟἾ ἢ 

ΟΡ ΟΖ, τῳ. ἴοο. εἷἷ. Ιλ. ὄδηιά).6 ἤδηρμὲ, ον. ὃ 264; 

0.0.8]. χορεϊ θὲ, ορ. ὃ 248 ν". 149. 
Ιῃ ρῥσγορίβηϊο Ασγϑδη {πὸ ἀαί.-ἰοο. ἴοσηβ "ἰαὲ δὰ "-Ἰ 

ψογ0 αἰ ογοπ δίοὰ ἰῃ π86: ᾿Φὲ γὰβ δρργοργίϊαίθα ἴο {δ 

ἀαϊλνο, "-ἰᾶ ἴο ἐμ Ἰοοαῖῖνθ. ΤῈ6 ἰοο. 86 οὗ Ῥ-ἰῶ γὰ8 πδίυγαὶ, 

Ὀθοδῦβο -ὦ ψὰϑ ἰῃθ ἴοθ. οπᾶάϊηρ οὗ ὑκβίθιῃηβ (δ 200 ρρ. 161 ἢ.), 

8ηἃ οΟὗοῦ οο. ἔοσπιϑ δὰ (μα ροβίροϑίίίοη ὦ ἰδοκοὰ οπ ἴο 

ἐμοα ; Μ 116 -ἀἱ γϑοϑ]]θα ὑπὸ ἀδίένο ϑπάϊηρ οὗ ἄ- δηὰ οὁ-8ίθπιβ 

(8 24θ τ. 145, 8 247 ρ». 146 ἢ). 

1}. οδδαποξὶο)τ6 ἴοΠ]ονΒ ἴπ6 ἐα-βίθπιβ; 80 Ὀσορϑῦγ Οἰοἰἢ. 

7 γδηα)αὶ (οΡρ. 8 248 ν. 149). 

8 266. 4. ἐπδέθπιϑ. -οἰοΐ Ὀοβι46 -ὅ(4) (8 260 ρΡρ». 161 81), 
6Ρ. ἀαί. «σαὶ ὃ 249 Ῥ. 149. 

Ιῃ (6 Ὑρϑάβ, ἃ Ὁ οσθ ἰπ -αψὲέ, Οἢ [Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 
δημάυνἑ, αν ὈΘΘη Ταϑίογθα ΟΥ̓ ΘΟὨ]ΘΟἴΌΓΘ ἴῃ ρΪδοθ οὗ [86 -ἄμ 
οὗ ἔμο ἰοχίβ, ὑπο υἱοϊαίθθ (η6 πιοίσθ: 6. 9. ὅ)άψεέ (ἀ7-ἦ 

᾿οοπίοϑἐ"). 8,66 Τιδπηδη, Νοὰπ [πῆθχίοη ὑρ. 881 ἡ. ΑΒ γτοβαγὰβ 
16 ἔδῃι. ἀσψἄηι, 806 8 281 Ἀ. 120, 8 218 ΡΡ. 181 ἢ. 
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ατοοῖκ Ηύυπι. πόσεϊ πτόλε!, Αἰξ. πόσει πόλει: ἴξ τηπδὲ ποῖ ὃ6 

(ογρούίοῃ ἐμαὶ (1) Αὐΐδ, η δῃὰ εἰ οχργοββϑᾶ (9 βϑῖηὴθ βουπᾶὰ Ὁγ 
ἐπ6 Ὀθορίπηΐηρ οὗ {πὸ ἴουτί οοπίυγΓΥ Β. ο. (86 Απίμον, αν. 6τ.2 

Ρ. 86), δπὰ 580 (2) γψγ οδῃποί [611 μοί -εἰ 8 ποὺ χηϑδπὲ ἴο 

ΘΟΧΡΓΘΒΘ ἔϊ|6 0]ἃ οστηδίϊοῃ 'ἱπ -ῆἪ «ἢ (8 2600 Ρ. 159). Ιοη. ον. 

1.660. Βοροὺ -ἶ, 88 βασῖ, οδῃ ΒΙΔΡΟΪΥ 6 οοπίταοίοα τῸΠὶ -«ἰ 
(ορ. κω, Ὀυΐ οοπίαίϊη {π6 1. οπαϊπρ -ξ, 8606 ὃ 249 ρὑρ. 149 ἔ, 

8 218. ΟΥργ. πτόλωδε ἀουδέϊοβδ [Ὁ]]οΒ βασιλῆι, 88 γθῃ. 

Τιμοχάριος ἴΟ]]οΒ βασιλῆος; ΟΡ. ϑοἶΖ, Ζίϑοῃνγ. ζὰγ δϑί, αὙτηη. 

1889, ». 148; Μοϊβίοσ, Ζυπὶ 6]. ἀσῖκ. υπὰ Κγρτ. Ὁϊϊα].., 81. 

«οὐὶ ἰδ Ῥϑσθδρβ οοπίαϊποα ἱπ Οβο. Ἠθγοπίαίοί 1μαὐ. ουξ, 

806 8 249 ρΡ. 1δ0, 8 260 ν». 160. 
ΟἬΗΟ. ομϑέ Α.8. ἔδίθ ὙΛΑΥ 0 ἀογίνοα ἔγοπι Ὀγ. αἴθσπι. 

᾿απμδίολὶ «ἐλ -ὁ (1 ἃ 61. 2 ργ. δ7 ), δ Ο.Η.6. βοηημέμ ἔγοιηῃ 
“μησμεὶ (8 267). ΟΥΠΘΥ ροββι 1168 ἃτ βυρροοίθα ἴῃ 8 260 
Ρ. 161, 8 218. 

Εὸν 111}. παζίν7ὲ παζκέξ, 806 8 204 ρΡ. 168. 

ὃ 201. ὅ. ὠ-νϑίθπι|8. -διρ-ἶ Ὀ65146 «ὅμ (8. 261 ρὑρ. 161 8), 

ΟΡ. ἀεί. -εὠῳ-αὲ 8 250 ν. 1δ2. 
γοά. «αὐ-ἰ, 8 ηάν-,, ΤΑΥΟΣ ἔπδὴ -ἄμ. ΕὉΣ (86 ἔθη. ἀλδηνάηι 

8600 ὃ 282 ὑ. 122, ἃ 279. 

ΟὙ. Ηοπι. ἡδέε ἀστεὶ Αἰἱ. ἡδεῖ ἄστει πήχει. Α ΠΟΙ-ΟΣ ρἾπα] 
γθ-ζοσιιδέϊοη ἰπ -ρμὲ ἰΒ [0η. δουοί Αἰξ. δορέ (ϑόρυ π. ἱποοᾶ, Βμαῖῃ, 

ΒρΘαΣ) ἴοῦ "δοροει ([ ἃ 166 ρὑγΡ. 146 ), [Ο]οτίηρ Π 6 ἈπδΙορῪ 

οὗ (86 ρθη. δουρός δορός ἴογ "δορξοος (806 8 282 ν. 122). 

Ορ. αοτη. Ῥπηαημκὶ ὈΘΙΟΥ͂. 
ΟΗ.Ο. ϑϑμπ δ Νοῖθοὸ Βυη. Κμηϊηιμ() δε Ο.106]. 

ϑυ δὲ ἸΛΑῪ ὈΘΙΟΠΡ ἴο ἐπ βδτὴθ τοὺ (ΡΣ. αἴοτηι. ἤ-σρεὶ "οὴμρεῖ, 866 

1 8 617. 8 Ρ. δ17); δποίϊιϑσ ροβϑί Ὁ]0 οχρ᾽δηδίίοῃ 18 ρίνθῃ ἰῃ ὃ 260 

Ρ. 161. Α ποπῃτοσιρὶπαὶ ζοσιμδίοη ἴἰῃ -μεΐ ἰΒ αοἰἢ. πιαηη ΟἩ 6: 
"παρ Α.8. πιο) ἴον Ἡπαηηὶ οατ ον Τηριαημὶ, ὙΒΙοΝ 90] τγ8 {86 

ΒΏΔΙΟΡΎ οὗ [6 σϑῃ. οἵδ. "παρδ οἷο. Ὁ; Ῥηαπμτῖξ οὐ ἩπαημταΖ 

(860 ὃ 232 ὁ Ρ. 122). Ον. δὔογυϑ, αν. δουρέ δορί. 

Εὸς 11}. 5η)ὲ β8ιημὴ 806 8 264 μ. 108. --- Πα ἐπθὸ ὃ 

οὔ αἰα]θοίο ἔογπιβ ἰπῃ -ῶ76 -ἃ, ὧδ ἀαησμο) Ἡρῥδημο, ὀοτὴθ ἔγοιῃ 
(Π6 100. Ρ]. ἰῃ -ὅὯ66 (8 851)» ΟΥΒΟΡ βιρροϑίϊομβ ἃγὸ οογοα 
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ΌΥ ΒοΖΖθηθοῦροῦ, ΝΆΟΝΡ. σοῦ ἀοΥ Οθ8. 46 Ρὺ 188. ζὰα Ὗδίϊ,, 
1888, Ρρ. 101 ἢ, απᾶ Ἰαίθι!Υ ὉῚῪ ΝΙοἀθιμδηπ οὰ Ὁ. 85 οὗ 
Ηἷ8 Γλϊαυΐϊδοιοθ Ῥσγδοίου πὶ. 

8 268. 6. 1τ- ἐξ- ἀπὰ ὅ- μετ δίθπβ; βἔθῃιβ ἴῃ -, -ἶ, -ῇ. 
ΤῈῸ οπάϊηρ ἰβ -ἰγέ -ἰὶ (Ὀ681496 «ΣΦ -ὥὦ, 8006 8 262 

ν. 164. ϑ8κν. ἀλίψ- δῆγμυ-,͵) ὙΜοά. ἐναδγάνε, ΑἾ8ο, Ὑὑ72πὲ 
[86 ἔδϑιῃη. οπάϊηρθ, αδέγάηι ὀδγμοάηι ῥοαῤγμοάηι, 806 8 288 
Ρ. 128, 8 2806. Θ΄. χιί υὐ ὀφρύε νέκνε (ΠΟΙ. νέκῦ-ο). μα. 8ι4-:6ν 

8Π4 Ῥομᾶρ8 οὐ ἴον "οἱϊεὶ (8 262 Ρ. 164. Ο.Ο1]. δοοκνϑίυ-Ὁ 
ΙΏΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ΟΠ00 θη “δϑοζηευ-ἢ, πὰ -ἴ ᾶγθ ρίνθῃ ρ]806 ἰὸ 
“ὁ (οΡ. ζαπιθη-6 οἷο... ὃ8 207 γ. 1ὅ8. Τὴ [ὈΓπ8 ϑυοζγδυ- 

ἀγσ-ϊ ΤΟ]ο [6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗἁὨ ἰ-βίθιηβ, 8 260 ρῥ. 16]. 
Β ΠΗ] ΑΥγ, Β5Κν. σὲγ- ρμγεΐ σδ-δαρεὶ; 866 8 2δὅ ρΡ. 156. 

ὃ 260. 7. πεβίϑθιηβ. ῬΥ. ἀν. -θη-ὶ -ητἰὶ Ὀθδιάθ. -6η -ὅμ 

(8 251 ρ. 168). Ορ. 8 256 ρρ. 156 ἢ 

5Κν. ηιπγναϊάπει νιᾶγαλμπη-ξ, ἀδηιαη-ῖ, (6 ἴογηβ ὙΠ ἃ 
ΘΑΪς δίθπι] 8ΓΘ ὙΘΙῪ ΓΆΓΘ ἰπ Ὑοᾶϊο (8606 [μδημδη, Νοιη [πῆ. 

58ὅ). Αγοβέ. ἀδίμϊο οαδηιαδηξ ἴτοτα βίθμηῃ οαδηιαη- 'ὁγ8θ᾽; αδη-ΐ 
ἔγοπι ἀζαῦ- ᾿ἀαγ᾽ 1 βκν. ἀλη-ἰ. 

ατ. ποιμέν-ι, αἀρν-{ κυν-ί (Β5Κν. ἐώη-ἢ; δρὰ ὙΠῈ οὐδοῦ 
ΒίΟΠρ 9.18416 ἴΌΣΙῚΒ ΟΥ̓ ΔΠΔΙΟΡΎ, τέχκτονει, πευϑῆν-ι, ἀγῶν-ἢ 

1,αἱ. λοηιῖμ-6 Οαν μαᾶσί!η-θ, σαγη-ο; αἰ οἶμον βίους ρταάθ 

ἴΌΣπιΒ βιιθδιευΐοα, ὁθ60ὅη-6 τιομξηθ. ὕΥμΌΥ. ἸΏ ΘΖ -6 ἸΠΘΏΒθ᾽, 
ΘΡ. ποπ). 800. ποιιΐ. ΒΕΚΙΘ βϑοῦθ᾽ [ὋΣ ἤϑακγί. [ἡ [,Αἱ. ἀπά 

ὕπιδτ., Ἰοοαίνο δῃα ἱπβίγυπηθηίαὶ ἔὌΥτὴβ μδὰ Ὀθοοιηθ ἰἀοηίϊοαὶ, 

866 8 274. 

Ιὴ [τίβη ὑποῦθ ψβ δουμὰ ἰο 6 84. οομῆμθποθ οὗὨ 106. δπᾶ 

ἀαὶ,., 48 οοἱ" (τ. κυν-ῦ, ἄγαΐη, 800 8 261 ψὑ. 184. 

αοίμ. φωρη αὐλεὶπη (Β1.ν. ὠλῥάμ-ἢ), ΟΙἩ.Ο. σοηιθ σοηλΐη. 
Ιπ Απρ]ο-ϑαχοη δὰ Νοτβθ, ἐΠὶβώ οᾶ80 ἢδ8 ἰαίζοηῆ -απ- τα 

Ἰὰρ. -οὐ- ἴγομῃ ἰθ οἶοῦ οδϑθ8: Α.8. χωρίιαθ, Νοῖθθ Ἐυῃ. 
«λαϊαίδαη ᾿βοοῖο᾽ Ο.106]. φιιπα; δοὴρ πίνῃ (μἷ8. ὑπο γ0 δγθ 
ἰζᾶθθϑ ἷἱπ ΝΌΥΒα οὗ -ἴη3- το: ἄρ. -θη-; 8600 Νογθθῃ, δ} 8 

ατυμᾶν. 1 494. ὟΟοί!. σδαδσὶθ (μοπι. σδαθὲ ᾿Εἰπ ἀπ688᾽), ορ. τ. 
ὠδῖνει. Οοδ. ἐμσσῦπμ γαβ᾽ δι κὸ αν. ἀγῶνει Τιαῖ, γαξίδη-6. 
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Τὰ. βσμη-ν7ὲ αἰηιθη-γ7ὰ ΤΟΪΙΟῪ 86 ΔηΔΙΟΡΥ οὗἵἨἠ ἁ ἐκβίθπιβ 

(8 2660 Ρ. 169). 

8 2410.ὡ 8. »-β8ϑἴϑιηβ. ΡΥ. ἀρ. -θ  -ὶ -γοὶ, ορ. 8 256 

ῬΡ. 151 ἢ, 8 258 ν. 1ὅ9. 
3 Κυ. ηάίάγ-ϊ Ανοϑί. γπαίαὶγὶ, Β5Κν. πάγοϊ Αυοβί. μαὶγὲ - 

ατ. ἀνέρει, 5Κν. ἀαίάγοϊ αἄξαγ-ἰ Ανοϑὶ. αἀαἰαῖγοῖ. 

στ. Ηοπι. μητέρ-ει ἀνέρει ἤσηι. Αἰ. μητρ-έ ἀνδοοί, δώτοροι 

[Ὁ] ονβ δώτορ-α οἴο., δοτῆρ-ι [Ὁ]ο 8 δοτήρ. φρᾶτερ-ι ὈΘΙοηροά 

οΥρίπ6}}Υ ὑο {π6 βᾶπιθ βοὲ οὐ ἔοσιηβ ἂἃθ φρᾶτορα, 88 ϑΚτ. ἀάίαγοὶ 
ὈοΙοηρΒ ἰο ἀἀϊαγ-αηι. ΟΡ. Π ὃ 120 ν. 819. 

Τιαἱ. ηιᾶέγ-ο; αἀαἰδν-θ ὙΠ «ὅγ- [ΟΠον πρ (Π6. Ὡομι. βίη. 

ΟΟΙν. ριαϊπιὶν ἴον "ηιαίογ- οὐ “ηιᾶίγ-ΐ, ΜΪΟΝ 18 ἀαίνο ἰοο; 
860 8 262 γ. 1584. 

αοίι. “αν -ΞΞ τ. πατρί. Ο.106]. ἰδάγ Α.8, νιδάονρ ΟΙἩ.α. 

πιμοίεν τ ΟΥ. μητρί. 

ΠῚ}. τιοίογ-ον7ὲ δα ΟὉ.0.3]. γιαΐον-ὶ ἀὐὸ τη 046]]64. προ {116 
ἐ-βίθπη8 (8. 260 ρ. 161, 8 266 ρΡ. 169). 

8 271. 9. δοιηβ οπάϊηρ ἰπ δὴ Εχρ]οθῖνθ. ΗΟῪ [ἈΓ 

ἔπ6γ6 Ψὰϑ ΟὟ ΊΠΑΙΪΥ ἃ βίγοηρ βίθιῃ ἰπ ἴπθ86, δηϑίοροιβ ἰο {δ6 

ΘΠΟΪΠΡΒ -6,- -Οθγ-ἶ, 1Β ποὺ Οἶθασ. [Ϊ}0 8 ποίμοῦ ρΐδοθ ἯὙΔῸ ΠΑΥΘ 

ΟΠ] ΘΟ ΌΓΑΙΙΥ τοϑίογθα ϑιιοὴ ἴογπβ 88 ἔσαόμέοϊ ἵπ ἀθηίοθ ἔμόφεἑ 
Ἴὴ νοοϑ᾽ (ΠῚ ρρ. 89ὅ, 480), ορ. ὃ 262 ρΡρ. 168 ἢ, ου 5Ξ1Κν. ραγειέ. 

Εν. ὀγλαί-; Ανοϑί. αδίναϊξξ αϑίναϊμέξ ἴτοῃη αϑί-υαηΐ- 

'βανίῃρ Ὀοποθ,, ἀν. ἰἐδόντει φέροντει, 'ἰὰ ΔΘ (μ6 οὐρίπαὶ 
ἔοστῃ οἵ η6 βίθιῃ 88 δῆ οἰδηρθᾶ, [Τ[,6ἴ, γμαθη δες ξογθη-ὁ 
ῬΥαθ-δϑοιἶτθ,) ΝΏΘΥΟ ὑ ἰ8 ἀουδεϊ ΠΟῪ [ἊΣ -σηέ- ἰδ ἀογίνοα 
ἀἰγθοῦ ἴτοῃ -τἍὝ (11 8 1256 ρρ. 895 ἔ,, δπὰ ἰοοίποίθ 1 ὁ0ῃ 

Ῥ. 106 οἵ {8 νοϊυπθ). ΟΟἿν. οαγίδ, αἷθδο ἀδίίνθ, 866 ὃ 208 

Ρ. 1δδ6. Θοί!. “»σπα ΟΙΗ.Ο. ῥέμπέ; Α.8. ἐδᾶ (Ξ-ΞΞ- αν. ὁδόντοι) 

σῖ ἐπ 6 ἐειηυ θη, ποιη. ἐδά. 

ϑΚν. ϑαγυάίαί-ὶ π᾿ σομμρ]οίθηθδθ,, ΟὟ. ὁλόσητ-ι. [μΑἱ. 
ποοίίαί-6 7μυοπίί.θ. ΟΟἾν. δεοιϊ ἴτοπη ποιῃ. δοοίδιε ᾿11ἴ8᾽, 4180 

ἀδίνο, 8606 8 258 ρ. 155. ὝὍἀοί!. »ηδμῦῦ Α.8. τιδηαἃδ Ὀθδίάθ 

Βοῖῃ. Οοἷδ. τπδηδῥ-8 Ἰδλοπίμ᾽ (ορ. Κ]υρο, Ῥα} ατυπάν. 1 8300): 

αοίμ. Ο.Η.6. καλὲ Ὀδβῖ46 ποπι. αοίῃ. μαλέ-8. ᾿οἱρ ιν. 

Α͂»»».. 
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5Κν. δαγάάαά-ὁ π δαυίαπιη,, σα. φυγάδιι. [,αἱ. Ἰαρὶά-ο. 
ΟΟΙν. ἀγμία, αἷδὸ ἀαδῖϊνο, 8006 8 258 ρΡ. 155. β83,κυ. ρασεΐ 

ΟΟΡογβ. πίραάϊν ἱ. 6. πἰραά- Ὧμπ (6 ἔοοί, δ οποθ᾽, ΟὟ. ποδ-έ, 
1,αἱ. ρεά-ο, Α.8. δὲ ἴον “ἴδε. Α.8. ληνίο ἴον "λημέτὲ (πομι. 

δηιτε 'πυ), ἰπὰ πο ([ῃ6 Ἰοοαίνα οηαΐηρ μ88 ποὺ οθαβϑᾶ ἰο 

Ὅοθ ἃ Βοραγαΐίθ δ} 8016, Ὀϑοδῦβα (8 βίθῃ θυ} }  Ὁ]0 ἰβ βδοσί 

(1 ὃ 661. 2 Ρρ᾽. δ11 (. 
5Κν. εδΐ)-ῖ, δἴθιῃ μόΐ)- ᾿ἀϑδίσίηρ. δ΄. μείρακοι, ὄρτυκοι 

ὄρτυγει. Τιαὶ, δίδᾶο-. ὅ8.ν. υᾶο-ί Οτ. ὁποί 1ιαῖ. δο-6, 866 

Π 8 160 ν. 4806..0. ΚΚτν. -»α)-ἴ, Τιαὶ. γᾶφεο, οι, γοίξ. ΟΑΗ.α. 

διοῦ Α.8. δδο (πιὰ ἐ-τηυα 9) Ιδγο. ΟἿν. παέηγαΐς (Βοπι. 

παΐλὲν ᾿πδίθυ- Βα ΚΟ, γῖσ Ὑθρὶ δΔ΄ΓῸ αἷδο ἀδῆνθ; θυΐ τὸ οαπποὶ 
ΒΑΥ͂ ἐμαί Ο8]}. -τῖσὶ, ἴῃ ῬΓΟΡΟΣΙ ΠΔΠ16Β, ΟΟὨαΙΠΒ ἃ 06. ἰῃ -ὦ, 

Ὀθοδῦδο [Ὁ 411 τγὸ ΚΗΟῪ {μ6 ἀδίϊνο οπηαϊηρ -αὐ ΠΙΑΥ͂ ΠΑΥΘ 
θΘοο6 «ὁ (-Ὁ ἰπ βοὴ (1411|ς αἰα]θοίβ (ορ. Βηλησαμι ὃ 241 

Ρ. 147). 

5Κν. αρ-ξ Αγοβὶ. αἶρψα ἰ. 6. αἱρὲ -ἰ- (ῃ6 γοβίροδίξϊομ ἄ, 

δίθπι ὡρ- ᾿'ναίοσ. ΟἿ. κλωποί,. 1,8ἱ. 4αρ-6. 

8 21]1Δ. 10. δέίθιηβ ἴῃ -8. 

8. ῬΥΟΙαΡ. ἐρεθη 68. ἴπ πηοηίο᾽, 8τν. μιάμαδ-. ἀμγ-ηιαπναϑοῖ, 
Αγοβί. "παπαδ-ὁ ἀμῥ:ιηιαμαΐ-. στ. Ιοη. μένει δυσοεμενέϊ ΑἸ. 

μένει δυσ-μενεῖ (ορ. (πΠ6 Απίμον, αν. Θτ.Σ ὃ 11 γμρ. 86 (.. 

1,.ἱ. σομεν.α ἀξεσοηεν-ο, γγ-6; ἱπβηϊνοβ 1 οξυόγ-α (οΡ. 5Κτ. 

ἀαί. )οάδ-δ), δ00 Π κὶ 182 ρῥ. 418; ἐσηῆρογ-ὁ ΜῊ -οὁ- ἔγοια (86 
ΠΟΙ. 800. Βἷῃρ. ποιΐ., 800 Π ὶ 182 ρΡγΡ. 418 ἡ. Ῥοιθδρθ {6 
Α.8. ἀαξ. 106. δίζοῦ ἴτοπὶ ποπι. ϑέχογ, Ὀοοὶάθ Νουί απ Γ. ΘΝΘΓ 

ἴτοτη ποῖ. οἦδρ ὍΔ. ΟὗἨ οΟγη", ἰ8Β οὗ (Π6 ϑβϑαπ|6 Κίπὰ 88 18. 
ἐδιηρον-α (ορ. ΚΊυρο, Ῥαὺ} 8 ατυπάν. 1 8θ0. 4). 

ψυΠ ἃ σοὰῖκ ροτδὰθ οὗὨ ἐμ ἐ8-ϑυ Ὧχ, ᾿Ἧ ὃ- "δεῖ: αν, Αἰ. 
μηνί Ἰμαἱ. πεδ8-6 ΟΟἿν. ηνβ, ορ. Π ὃ 1852 ρυ. 416. 

Ιπ ΑΕ, θοβὰθ ὡΣωχράτει ἔΠΟΥΘ ἃγὸ ἔουπᾶ ἃ ἴθ ΘΧΘΠΙΡ]08 
οὗ -κράτῃ ΤΟ] πρ ἐπ6 το 6] οὗὨ ἄ-βίθιῃηϑ (6. 800. -κράτην 561. 
«χράτου, ὃ 220 Ρ. 97, 8 2371 ρ. 128). [Ιἐ πιιδὲὶ οὗ οοὔγθο ὃθ 

Το θοτοὰ (μαὶ ἔπογο γβ ἃ οοηβθθηοθ οὗ ἢ δπὰ εἰ ἴῃ 
ΑΜἶο 88 ΘΑ 88 {π6 4) οοπέθσΥ Β.6. (860 (80 ΑὐἰμοτΒ 
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αν. αν.3 ν. 86). ΤῊ ἴαοί τᾶ πᾶ ἀ0π6 ἃ ρψγϑαὺ Ἂ68] 

ἰο π6ὶρ {6 οοπδβίδπλΨ βργοδὰ οὗ {Π6 ζυσηβ -χράτην -κχράτου 
(Μοἰϑέογμαπβ, αὐ, ον αὐἱΐ. Ἰπβοῦγ. 2 Ρη. 106 4). 1.680. Θεογένῃ 
ἰοο {Ὁ]]οὐγθ {16 ὥ-βίθιιϑ, 8600 ὃ 287 ρ. 129. 

Ὁ. εν. Τρ. οοπηραγαῖίνς Ἰσλ( δ 68-ὰὶ ἴῃ οοἰοτο: ΞΚ5Κτ. 
ἀξτναϑβ-ῖ,͵ Τιαὶ. δεϊδγ-ο (-ἰὅ8- ἴτοτη 86 ποπι. βῖηρ.). [Ι͂π ΟὙΘΟΚ, 
χὰ ἐἢ6 βυῆχ -ἴ6η-,) ηϑίον-ι. 

Ῥυ. Τάρ. ρα. ροσέ. δοὶ, Ἐμοί -μ68-.1ὶ (ϑίοιηῃ Ἐμοὲά-,69- 

'Κποπνίηρ). Κι. εἰδήξει, Ιῃ ΟὙΘοκ, τῆ (86 βυβῆχ -σέ-, 
εἰδοτο-ι. 

ς. Βοού Νουμβ. ὅ1τ. ἄ8- ὁ 1,αἱ. ὅγ.6. β.κτ. πρὶ (Ἰἴοττοα 

ἔγοιῃ ποῖῃ. Ὁ]. ηηἤξ- 8), ατ. μυΐ ἱπβίθαἃ οὗ δμῦτέ, π6 ἢ} ψου]ὰ 

αν ὈΘ6Π {16 ΓΟ ΌΪΑΓ ἤοσιῃη (866 Π ὃ 100 ν. 485), [,δἱ. ηιἶγ-θ, 

Α.8. νηιῇ8. 

8 41]18.. 11]. Οὐονίαϊπ Ποού Νοιη8. 

κυ. πᾶσ-ἑ, Οἵ. νηΐ, 1ιαἱ. πᾶῦ-.. ᾿αἀ(ἰόμεὶ “ἀμ ἴῃ 

ἀαΥ] Πρ: β5.Κν. ἀγάν-οϊ Τιαὶ. ὕου-6, ϑ,κν. αἷσ-ἑ, Οτν. Διο Διί, 

ΟΡ. Π| 160 Ρ. 481. ἔφόικ-ἰ Ἵπ Ὀονο᾽; Κ5Κν. σάσ-εϊ 1,αἰ. δου-6; 

- ὅγ΄. βο- ΟΟἿν. δοῖθ 816 το-ξοτιμδαίθβ (8 25 ὑ. 156). ϑ85Κγ. 

κξάπι-ῖἱ Ἴὰ ἰογτα,, ἀρ. ἐδεμόηι-ϊ, Βθοὸ Π ὃ 160 ΡΡ. 482 ἴ. Αγοβί. 

δαγ' χΖοὶ δογ')οὶ π αἰΐο᾽ (μοῦ δοίυα ΠΥ ἑουμᾶ, δῖ ἱπίουτοα ἤγοϊῃ 

08868 οὗ (πΠ6 ποτα ὙΈ1Ὸἢ 476), ΟΟν. δγὶσ, αοἴῃ. δαύώγς Ο(Π.6. 

δῦ, 800 Π ὃ 160 ρΡ. 479. 

Τηιϑἰγμπιοηέαὶ δίησιαν.}) 

8 2]4. ΤΠογο ἃγα {Κὺ αἰδίποί τηρίμοαβ οὗ ζογταΐϊηρ (86 

Ιπδἰγυπηθηίαὶ. 

1. ΑἹ] πουπ-βίοιωβ ἔγομ (Π 6 ῥχοθίμηϊο ρουὶοα ὀυψαγὰβ ἢαγυθ 

Παα ἃ β0ῆχ, ὙΠΟΒ6 ΟΥ̓Δ] [ὈΓΠῚ ἸΏΔΥ ἰαΥθ ΘΟ -α ΟΓ -6, 

δι ὙΜΈΝΙ, 18 ἃ νοχϑὰ αυοβίϊοα. [|π οομβίἀθσηρ μὲ ἴοσιῃ ἴο 

1) Βοβ]οίομον, θ)΄᾽Ά6ἜὙ Ὀοίάθηῃ [προιτυπιθηΐ8]9 ἀθ8 ἸΙηἀδοκογιδηίβοῃθῃ, 

Κυλη- οι] οἰ μοΣ 8 Βοὶϊτ. 11 4564 4, (Ξ-- Οομιροηάΐιμι ὁ ὑρ. δθ0 δ). 
ΜΟΙ]ον, ὕθον ἀθη [πϑὲνρ. ἱπι Ηοὶ δὰ ὑπὰ ἀδθ Βοιιθνῦ. Βυ χ -φι, Ὀδησὶς 
1814. ΤΙ ΒΒΏΟΣ, Ζυν ΕΥκιδγυηρς ἀθ8 ΘΟ ουτϑυοῖο8 ἀθ8 Οδδυββυ ῆχοθ φιν φι 
Ὀοὶ Ηοπιοῦ, ΟἸπΣ 1865. 2. ατίππι, Ὠ6Γ ἀθαΐβοιθ [πδὲγαπιθη δ }18, 
αονηδηΐα ΠΙ 161 δ΄. 
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Τοβίοσθ 88 οὔἱρίηδὶ, {πΠ6 [Ὁ]ονίηρ πᾶν ἴο ὈῸ ἰδκθῃ ἰπίο 80- 

οουπὺ: ὅ5Κτ. σογσυπα ρμγαξί-διέαψ-α 'πιθν Βρ!πΠπρ᾿ (8 278), αν. 

πεδ-ὰ παρ-ἃὰ ἅμτα δια {Π6 {Κὸ (δ 280), [,αἱ, »64.6 ὕταῦτ. Ρυ γα 

Ἰσηθ᾽ (ρυνίηθ ΤΆ]68, 1. ὃ. 20). Ιπ {π6 γγοβϑηΐ βία οὔ [86 

υσβέϊοῃ 1 ΘΟΠΒΙΔΘΡ -α {Π6 Τη0Γ6 ΠἸΚΟΙΥ οὗ (6 ὕνο. 

Βοπι ΔΙ Κ. -«-α ἰδ βαρροτγίοα ὈΥ Οδὲποῦδ, Ζυν αθδοῖ. ἀο8 Ῥοτγί,, δ14 ἢ : 
.«6 ὉΥ 7. βομιιίάξ, ΚυΒη Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 292 {., ῬΊαναΌ. 41 ἢ. Βοδηιίάϊὶ 
ἐπέ κα ἰδὲ ἣθ 8489 ργοτοὰ ἐμαὶ ἐμ [ἀἄρ. ἴογαι οὗ 0 δυῆχ ν͵88 -ὁ δῃὰ 
ποῖ -«α; Ὀὰξδ ἴογο ῃ6 τιϑῖχθβ 8 πιΐϊδίακο. Ηο θ6γ8 ἐμαὶ ἴπ6 Ιἀκ. ἐθπιὶηΐῃθ 
ἰογημδιϊνο βυῆχ -ἅ- ΑΥΟΒΘ ὈΥ οοῃίγοοίίοη οὗἩ ἰἶοὸ ομάϊηρς οὗ ο-βέθιιβ υὙτι ει 
8 οοτίαΐῃ α Ὑ ἘΠ 10} ἔογαιϑ ἔθπιϊηΐ 9 βέθδ. Ηο ἰηΐογβ ἐπδὲὶ -ὦ -ὅ, [6 ἰῃϑίγ. 

οηάϊηρ οἵἉ ο-ϑέοπιβ., οδπηοῦ οοπίδἧη 8 0886 δυῆχ -««. Βα {18 βυρροδοὰ 
ἔθμηϊηῖπο ὦ ἰδ δὴ ΘΗ ΓΟΙΪΥ ἱπια ρ ΘῈ Υ ᾳαδηϊξιγ. Απὰ οὐ βυρροδβίηρ {πδὲ 
-ἰιὰα ἴῃ πότν-ια ἴδ (6 β8π|0 δὲ (ἢθ δοιιηάΙΟῸΡ ἴτοπι ὙΔῖοϊ. Θ01168 -ἶ 
ἴῃ βικν. ράϊη-ξ, ΜΏΪΟΝ 1 ἀθὴγ (860 8 191 Ρ. 68, δπὰ Μογρὶι. ὕπὲ. Υ 29), 
ΟΥ̓́Θ ἐμ 6}, ὈΘΙΌΓΤΟ τοζυδίηςς ἰο δαπιϊλ δὴ ἰηδίν. βυῆχ -αι ἃ 80! 018 που ὰ 
ΠΩΥ͂Θ 0 Ῥτουθ ἐπδὶ ἰἶΐο α οὗ -ἰα Τοργοϑθηὶβ [ἀμ α δηὰ ῃοὲ 9. ΒΥ ἔδγ 

ὑπὸ βἰπιρ]οϑθὲ οχρ δηδίϊοη οὗ [πὸ δῦουθ παπιοὰ αγθοὶς δαυοσῦβ πεδ᾽ὰὶ παρ-ὰ 
μετοὺ ἷδ ἴὸ ΒΏΡΡΟΒΟ ἔποπα (ὁ Ὀθ6 ἱπδέγυαπιοηίαὶ (πεδὰ Ξ- ΜΙὰ ΗΟ. δεί- 
δοοογάΐϊηρ ἰο Βυρρκο, Ῥαυ] Βγαυπθβ Βοὶίγ. ΧΙῚ 419 7.); οπὰ 7 ον. κρυφὰ 

Αἰ. κρυφῇ, {πΚ πάντη, 816 ἴο ὃ οἰαδεθὰ πὶ |ι} ἐπα ἱπδὲγ. Αἰΐ. πῇ ταύτη 
(β 216), τῖΐοι Ὧ88 ΤΟΤῸ ἴο ΒΥ 07 ἰἰ86} ἐπϑῃ βομτ 8 τίου ὑπαὶ {ΠΟΥ 

ΤῸ ΠΟ0Π1.-Δ006. ΗΪ. ποιυὶ. (Ρ]υτΑ]Ό.., ΡΡ. 40 7.), (Ποὴ χρυφᾶ ἴοο Μ|Π7 Ὀθ6 
ἰπδίτυπιθηία!. ΝῸ ιθϑἰίαιϊοη ποοὰ Ὅ6 [6]} ἴῃ ἀογίνίης αἱ. ρεᾶ-ὁ ἴτοιι 

Ἐρεάτα, ἷξ ἰδ φυϊξθ ῬοΒ61 016 Ῥ]οπϑεΐοα!]Υ (866 1 8 91 Ὁ. 91). Τότο που]ὰ 
ὍΘ ΤΏΟΤΘ Οδυδ0 ἴον ἀουδὲ ἱπ ἀονίνίης Ὀπιῦσ. -6 ἔγοπιὶ ὅα, Ὀοσδῦδο οὗ 
Ὑογὰβ ἰὼ Ὑΐϊο ἢ α α8 ποὲ Ὁθ0η τθακοποὰ, 88 ἐπ -Ὁ] αἷς (6806 8 226 Ρ. 106) 
»γοοσαμγεηΐ “Φρτοοϊπυσυϊην᾽, το αΐα φγδϑιίθθαι. Βυὲ ἐΐ680 [ΌΓΠῚ8Β 
ῬΓΟΥΘ ποιΐηρ ἴῸΓ ὅπὰ] -αΞ ΝῸ οΟὗἾΘΥ ΟΧΔΙΡ]68 ἀγ6 οασηὰ Ἡΐο6]. ὁΔἢ ΟΧ- 
Ῥ]αἷπ ἐπο ἰγοδιτηθηὶ οὗὁἨὨ ῬΓ. 1168]. υπδοοϑηΐθα ἢπ8] δ-α; Ὀσὶ ἰξ 16 ἱπιρογτίδπι ἰὸ 
ποῦοο ὑπαὶ "-ὁ ὈΘΟΟΠΙ6Β -6, ἰῃ 676 ἽΔ' -- Κκν. δῥά Τὰρ. "εί 8ο (Β 418) δηὰ 
ἷπ δϑέ6 ἴον "εδίο, Ἐδϑίοα -ῷ 1,αἱ. ἐδίμ-α (β 411). ὝΜΘη Μ͵ό τοιλθμιθογ, ἴοο, 

[πᾶὶ δε ὈΘΟΟΠΙΟΒ -ὁ ὙΠ θη δηδὶ, ὈυΓ ποῖ οὐποῦνΐβο, 88 ἱπ ἐἶθ ΠΟΙΩ͂Ι. 806. 
που. 86 Κτὸ δηὰ ἴῃ οἱἍ (086. αὐ), ψ6 8060 ἐμδὲ ἐΐοσο 8 πὸ πθϑὰ ἰο 
Ἰιθδίίαίο ἱπ δοϑυσαΐης ἐπαὶ τα ὈθοΘπΙΘ “ὁ ἰῃ ὕπιθτ., δηὰ ἐμὲ ῬῸΓΘ ΘΟΠ68 
ἔγοπι Ῥατα. Τρ ΐβ '8δ ποὶ ἐδ ΟΠΪΥ ἱπδέδηοο οὗἨ βρϑοΐδὶ ἰατγβ δϑοοιϊπρ {80 
γΟὟΘ68 οἵ πα] 8118 0108 ἰηῃ ὕπιθτίαη: οὐἤοῦβ τὸ πο δυσίυδίίοη Ὀοένθθη 

ὅ (α) δπὰ ἃ (1 ὶ 106 Ρ. 98), δὰ Ὀοίνγοθη ἃ δηὰ ὁ ἴῃ οσαν ρμασεν, ἔτγοπι 
π|0 βίθιιϑ 007 1- ραογ-. 

ῬονῖδρΒ ΚοΙἶο ΠΙΑΥ ἰἰγονν δόπιο ᾿ἰχῆὲ οα ἐμ 6 ᾳυθϑίϊοη. Α5 ἴδν 88 ἴ οδῃ 
806, - ἴῃ 641]. αγε- απᾶδφ- αἰδ- Τὴν θοῖηο0 ἔτοπι ἱ, ποινϊπδεαηἀϊηρ ανηδί-. 
δι ἰβ ἐμ τοϊδέϊοῃ οὗ ἐπ Οὗ, ρυοονἶο αὐ δὰ αἀ- α- ἰο αἷν δηὰ 
αὐδε Ατὸ ψὸ ἴο βαῖδον ἐμαξ ὑτοίοηΐϊο -Ὃ πδὸ Ὀθοοῦθ -«α (ἔαγα- “αἰα-)} 

πὰ (86 μα] -ὁ ἂπὰ -6 οὗ ο-ϑἴθιβ {8 δῃἀΐηρ' ὈΘΟΆΠῚΘ 

Ομ. 
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«ὖ ΟΓ - ἰπ {Π6 ραγοηὺ ἰαηρθαρο; τ {(Π6 οπάϊηρ οἵ ἄ-βίθπιβ ἴἴ 

οοπίγαοίοα τὸ -ἅ, ψΠῊ {πᾶΐ οὗ 6-Βέ6 π)8 ἴο -ἰδ. ἐ- δηα τ "86 Π15 

ΒΟ -ξ δπὰ -ἅ, Ομ πο (Μοῦρῆ. τ|. 1 189 ἴ., Ῥογῆ. 518) 

ΘΧΡ δίῃ (686 8ἃ8 ἀμ ἰ0ὸ “Ῥγορου 0π81] 8Π 6] οργ", [Ὁ] πρ (86 
Θμαΐηρδ -ῦ -ὅδ, -«ἄὶ ἰμαὺ ἴ8, ἐπα ρίνθῃ -Ὁὁ -6: -ὖ «ὃ, ἀπαὰ α: ἄ, 
ἷ ψὰϑ παίιγαὶ ἰὸ ΒΊΡροβα ἐπαὺ ὁ ἂμ -ὸ σου ὰ πᾶν -ξ απ 

- ἴον ὑπ6 σουτοβροπαάϊηρ Θμαΐηρ,. 

2. ϑοοομά!γ, {6 β8υῆχοθ Ἐ-δλὶ δῃὰ Ῥιη 8.6 δ6α [ῸΓ 

{Π6 ἱπβίγαμηθηία] οὗ ποὰπβ ἴῃ γαγίουβ ἀρ. ἰαηρυαροβ; Ἐπδλΐ ἴῃ 

Αὐτηθηΐδὴ δηὰ ἀγροῖς, ἤπη ἴῃ Αὐγαῃ, Βα] ο- Β᾽]νοηϊο, δηὰ 

ἀουέ]688 ἴῃ Οοσιηδηϊο: Ὀθϑίἀθβ Ὑ ὮΝ ὁπ6 ΘΧϑρ]6 οὗ θδ0 ἢ} 18 

ἰουπὰ ἱπ ΚοΙο. Τη6 βᾶπιθ βυ ῆχοθ ΔΓ6 υϑοὰ 1ῃ ΡῬΙΟΠΟΙΏΒ. 

ΤΉΘΟΥ 816 οοηπθοίθα οὐγππο]ορΊ ΔΙ ὑἰ οἶμοῦ δὴῶ- δπά 

"-δυῆχοθ ΠΟ ἤτοπι ἐπ ῥγοθίμπίς ρουϊοὰ ουναγὰβ Πανθ 

ἤουηθά γαῦῖοβ 868 ΟὗἨ » ὨΟΘΠΒ ἃπα ῬΓΟΠΟΌΏΒ ἰῃ 8]1] {ΠΧ66 

ΠῸΠΊΌθΟΓΒ. ΕἸΧΑΠΊΡ]68 ἀγο: Κ5ΞκΚν. ἀαΐί.-Δ}].-ἰπδὲγ. ἀν] ἀἀξνα-δψᾶηι 
ἄαί.-40]. ρ]. ἀδνᾶ-δψαδ ἰπδίρ. 0]. ἀῤνᾶ- δ ἴγοπι ἀδοᾶ- ᾿θημδ᾽, 
ἄαἰ. ἐώ-δψαμι “1 αδηιά-δῆψαηπι ᾿'ποῦῖθ, Ο.0.8]. ἀαι.-ἰηδὲν. ἄπ] 
ρᾳνηια ἀαῖ. Ὁ]. ρᾳῖ-ηνϊ ἰπδίσ. ρ]. ρᾳξίοηιὶ ἴτοη ρᾳίζ 'ναγ'᾽ 
(ἰμ8(1. βίηρ. ρᾳξίεοηιδ, ἀαξ. Ιος. ἐδ:  ὅ ἰῃηδβίν, ἐο-δο7ᾳ ἔτοτῃ ἐψ μου. 

Α πυπιῦον οὗ ψογάβ οοηΐδίη οἰ θηιθηίβ ὙΠΟ. ΓΟ 8. οὗ 

[86 Βυῆἔχοβ πὰ δῆ, Ὀυὺ Πᾶνα ποίπϊηρ ἰ0Ὸ ἀο ψιἢ ἴὈγηϊΐπν 

ΟΆ808:;: δά 1 πουϊὰ ΟΥ̓ (Π6 οοπ͵οοίαγο ἐπαῦ {16 ὑνο στοῦ ρβ 

ΔΙῸ ΘἰΥΙΠΟ]ΟρΊΟΑΠΥ οοππῃοοίθα. Τ]|6 -ῷι ἰὰ σ-φί στρατό-φι ἰ8 

(Π6 Β8Π|Ὸὸ 848 15 ἀμ-φί, δπὰ ψ ἢ {Π1|8 ΓΘ οοπηθοίθα ἀμτφω 

μα. απιτῦὺ ὅϑκν. ὠεδδλᾷι αοἱϊ. δάϊ, ἀπά ροῦθαρ8 5.Κν. δα-ὑ μά 

ἈΒΒΘΙΙΙΥ, Ρἶδο8 Οὗ ΔΒ80 0 }Υ, οουγ Οοἷνι. 8ὲ-ὖ.7α ᾿Κίπ᾽, ὅτ. 
“ἰσλοςς Δα Βοπθ Οὔ Ρ ψογά8. ΟΡ. Φομδηββοι, ΒοΖΖ. Βοϊίν. ΧΠ]Ι 

1322 ἢ ϑίμποα δὲ Ὀοϊοηροα βρϑοίαγ ἰο ἔπ ἰηδίγιπιθπία), 

ἍΠ086 οΥἰρὶηα] πηθαηΐησ Μ͵ὼ8 ϑοοίαϊίνο δηἀ οι αῦνγο, ΟΠ6 

ΔΌΜ]ἃ 6 ἱποϊ πο ἰο βϑυρροϑί πᾶΐὶ {π6 οΥ̓ρῖμ8] τηθδηΐϊπρ οὗ 

{π|8 τοοῦ ννὰβ {πῶῦ οὗ Ὀοίησ ραϊγοὰ οὐ ἰοροίμον ((18 [8 

ὕδθθ ρὰΐ ἐουναγα αἰγοδάγ, ὃ 186 ρρ. 61] ἢ). Τῇογο ψ}}} 

αν θδθθῃ ῥδγΆ}16] ἔογπιβ ἔδῆο- δϑὰ ἤῤΠῖ-, τοϊαίοα βοπι ναί 

ἴθ [16 βδὴθ ΜΆΥ 8485 ἴ20- δμὰ "φ'- (8 410. Τμθὰ ὀῇ 

Βργοα( ἔγοιη {Π1|Ὸὸ ἰηϑίγιαπιθηΐαὶ (0 ΟἾΠΟΙ ΟΆ868, 848 ἴῃ ΡΓΟΠΟΙΙῚ8 
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-«8η1- (6. 9. ὅ5Κι. ἐάβην}}) δηὰ -8)- (0. σ. Βῖκὺ. ἐάϑνα8) βργϑδά 
ἔγοπιὶ ὁπ6 6886 ἰο {6 οΟἰμοῦβ ὙἘ16 ΒΠΟῪ {πότ (88 424, 426). 

ΤῺῸ 11-80ἼΧοβ, -Ἡ οἷο,, ἀγ ἰ0ὼ Ὀ6 8ο0ὶ ἀονγῃ ἰο 8δποίῃοῦ τοοί. 

Ι0 ΤηΔῪ ὃ6 οοῃ͵οθοίαιγοα (μαὺ πὶ (Π6 ραγϑπΐ ἰαηρύααρο (Π086 ἔνο 

Θἰθπιθηΐβ οαΠπ|6 ἷἰπ οοπίδοί δ΄ Β0πῚ6 Ροϊηί, 8πη4 δ βοῃθ 06 

186 ἴῃ ΘΟΙΏΠΟΩ, ΜΏΪοΝ τηδάθ ἔῆθηιὶ ᾿μβυθηο0 Θδοἢ ΟὗΠΟ ἰὴ 

ἴοστη. Βιυὶ ψ8δὺ 6 οχϑοὺ ἴυυβ δῃὰ 808 οὗ ϑ80} Ψ6ΓΘ (ο 

θοσίη ἰδ δ ὯῸ ἸΟΠΡῸΡ Ὁ6 πιδάθ οἷ. (Ἃἰθμ γα βρϑακίηρ, 

[80 δῇ-ἴογτηβΒ δ΄Ὸ ργϑίουγοα πὶ Ασγδῃ, Ασπηθπΐδη, αὙθοκ, [1{4}16, 

δα 6] 16, ἀπὰ {Π6 2- Ὁστὴβ ἴῃ Οαθγηδηΐο, Βα] 0, δη ἃ δ᾽ ανοηίο. 

ΕῸΣ ἃ φθηΘΓΆ] ἀἰβοιββίοθ οὗὐ ἰμθβθα βυΐῆχθβ {Π6ὸ [Ὁ] 
ΓΟδυθμοθθ ΙΔ΄ Ὁ6 ρσίγθῃ: ΊΘΥθβ, δ}}- Βγδυηθβ Βοἰΐξ. 

ΓΥ͂ 891; Βανί οϊοιμαθ, Ηδηᾶῦ. Ἃ6Γ αἱ γα. αὶ]. Ρ. 68 ἰοού- 

ποία 1; (86 Αὐἴδογ, ΤΘΟΒηο 8 [Ιηἰογπδί. Ζο βοῦν. ΓὮΡ 4]1ρ 6 πη. 
ΒΡΓΔΟΉΙΒΒ.,) 1 241 ἢ; ἩρφητΥ, Μόῃ. ἀ6 4 8οο. 46 Ἰΐηρ.,), ΥἹ 
102 αἰ: βέγδομδῃ, Β6ζΖζ. Βοιϊίνυ. ΧΙΥ͂ 174 ἢ. 

8 416. 1. Ἰπδίσυϊμηθηΐα) ἔΟΓ8 Μ ιΙ ὑμ6 δ. ΣΧ -α 

(-6). 

1. ο-ϑίθιῃβ. ΡΥ Ιὰρ. ἔμίᾳφδ “ἢ ἃ ΜΟΙ; δηα βἰάθ ὉγῪ 
βἰ46 στὰ -ὅ ἰΒ «ὦ, 4856. ἤμαξ 1 ἃ γοκο᾽; ορ. ὃ 240 Ρ. 188. 

ΒΚνι. γοά. ογζᾶ, Ανοβί. οοῆγζχα ΟΟοιβ. ζᾶγα πτῦ ἃ ΡΘΟΡ]6 
ΟΡ ποθ. [π ΟὙΘΘΙΚ ΟἿἹΥ δάνοσθβ ἃσγὸ Ἰοΐδ: -ὅ, [ἢ 6 ῬΓΟΠΟΙΏΪΠΔ] 
πω ἴῃ οὔ πω οἷο. (Ο.ϑαχ. λερῦ ον, ἰῃὰ ψιᾶὶ ἀορτθθ), τ 8. 
ἴξ 18 ἀουδε}] ὙΒΟΙΠΟΥ ΔῈῪ δάνουθβ ᾿Κ οὕτω καλῶς [8]1] ἴῃ 

(ηἰ8 οἶα88θ, διὰ 1 8ὸ, ὑ 8] οὗ μθπὶ (806 ὃ 241 νυ. 185); 

«2, Ταγοπί. αἱῇ Ὀοϑι46. 106. αἰεί (8 268 ρν. 165)1), δηὰ ἴὰ 

Δάν 8 ἔγοπῚ ῬΣΟΒΟΌΠ -ϑίθιηϑ β0 88 [.36. πή-ποχα (ορ. Αἰ. 

πώ-ποτε), αοτί. ἢ ὄὅ-πη (ορ. οί. λοδ στ ποῖ, [ὉΓ ΠΟῪ 
Ἰπυοἢ, 6.808), τοί. Ηδγαοὶ. Ογρε. Αἴῦ. ἡ Ἰ Ὀοδίάο (1ο6.) εἰ 

10 3). [Ιῃὰ 1 αἴϊη, οογίαϊῃ δάνουθθ οΟπ6 ἱπίο {18 οἶαβ8, 88 φη 

1) ΤῸ οἷὰ φτδιβπδυΐδηβ δοοοηὶ ἰδ Μοτὰ ἩΓΟΏΔΙΥ αἱή, ΟἹ ἔθ 

ΔΏΔΊΟΖΥ οἵ αἱεί. 
8) [πη Αἰξο, ἡ ἰδ οοπίαἰποὰ ἱπ ἐών δηὰ ἂν ἴον ἢ-ἂν, ὙΜ186 εἰ-ἂν 

Ὀοοδιὴθ ἐ(ι)άν ἥν. οποτον, ἐ(ι)άν ἸΘῪ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἈδΔΥΘ ὈΘΟΟΠΙΘ ὅν αἴϊοι 
καί δηὰ ἴκΚο πογάβ, ορ. ὑγιῶ Ὀοδβίἀὰθ σαφῇ ἴοῦ “ε(σ)α ((8ο Αὐἴδπον, Θτ. Οε. 

8 10 ν. 37). 
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γιοᾶάο, δόμθ ηιαῖο; δἂπὰ 1 Βθϑηβ δοϑὶ ἰοὸ δα ἄγξ ἄγε ἰὴ ἄγδ- 

-δαηι ἄγο-7αοὶο ([αοὶξ ἅν6)., 8ιε8- Ἰὰ 85: δαηι -8ι8-Γαοἱὸ ἀπ ἰῃ6 

κὸ ΟΥΙϑαθαπῃ, Βοῖίγ. Σὰν αἰ]. Οοπ]. 125 ἢ, δα Βαγίμο- 

Ἰοῆαθ, Β.ΖΖ. Βοϊίν. ΧΙ 91)... ΟΡ. βὼ ἴοῦ γι, οδίδιε, 866 

Ὀοῖον. Ο.Η.6. ἐαφι, Ἰαΐον ἑαρο: ἴγοιῃη ψΟΡά8 ψΠΠ ἃ Ἰσπρ' ἐπί 16] 

ΒΥΠΑΌ]6 ΤΟρΌΪΑΡ [ΌΤΙῚΒ ΔΥῸ ΟἸΪΥ ΟΟΘΟΔΒΙΟΠΔΙΪΙΥ τηθὶ ὙΠ, 6. ρα. λᾶ8 

([ ὃ 601.2 ρ». δὅ17 ἢ). [ὉΓ ΠΟΥ ἀβι}} 7 ᾶνα {π6 οπαϊηρ οὗ 

ἔογηβΒ Ὑ{ΠῚ ἃ Βμοῦί 1η1{18] ΒΥ118 010 δ τοοΐξιε ιροῖζο (ορ. φοδι : 

εοῖϑ : ογάιε 8 216); ὅ ἴΒ Κορί ἴῃ Οἰβάαχ. λιοῦ ον᾽; ἰὰ αοἰμῖο ψ6 

πὰ -Φ,) δοξ τ-Ξ αν. 1,30. πή-ποκα; 866 θοῖονσ. 1}. οὐῥὰ, ορ. 

φογ-76 Ὀοδίάθ σογὼὰ, 1 8 664. 8 ρὑ». ὅ28 ἢ. [Ιῃ Β᾽ανοηῖο, (π6 
Ἰηβίγ. 1) -ὦ 18 οοπίαιποά ἴῃ ΟΟΙΙΡΑΓΑΙνΟΒ ἰῃ -ὄ-7}, 828 ὉΟ.0.83]. 

πορό)ῖ (Π ὃ 185 ν. 4871) δηὰ ἰπ ἰπ6 ἢσγθί ρμαγὶ οὗ {6 

ΡΟΥΡΗγαβίο πηρογίοοί, ἃ8Β ποϑότ οὐ ἴγομη δεξὶ ἴο ΟΑΥΤΥ (866 

υΙοάσιδηῃ, ἰοο. οἷξ,). 

Ιη Αὐγϑπ, (0 οπάϊηρ [Ιἅρ. -ὦ (μοῦ -Ὁ) δβϑϑηβ ἰὸ ὉθΘ 
γουομοα ἤογ ὈΥ͂ β5τ. ραδοά 'θοδπά᾽ Αγοϑί. ραϑοα ᾿αἴϊοσ, αὔίέογ- 

ψΘΓΒ ΜΠ 0, 88 ΟΟμραοὰ σι} ὑπ 840]. Ανοϑβί. ραϑζαῤ 

ῬΟΙ πα, αὐοσσαγαβ᾽ πὶ ὦ (Ἱ 8 446 ρΡ. 881); [16 Ἰαξίϑυ ΌΣΤΩ 

{πο γοΐοσα 88 ὰρ. -δὰ (ὃ 241 Ρὑρ. 184 ἢ). 

Τὴ βαμβκυι (Π6 οπάϊηρ -ὅπμα 88 υγζξδῃηα 18 ΘΟΙΏΠΊΟΠΘΙ ἰἤδη 

-ὦ ἴῃ (6 γοάα, δπὰ 8 ὉΠΙΎΘΙΒΑΙ 1ηὴ ἰδ6 ο]4881681] ἰδηρυδρθ; 
ΤῊ ἰΒ ἃ Γϑ- Ὁσδοη [Ὁ]]Οηρ ἰΠ6 ῬΓΟΠΟΌΏθ, 866 ὃ 421. 

γοάΐϊο 68 8180 -ὅμᾶᾷ ἱπβίθα ἃ οὗ -ὅπμα, 88 ὁὀέάήγένξῃα, ἱέμᾶ, 
6 ἰθ ΡὈΓΟΌΔΟΌΪΝ ἄὰθ ὁ ἰΐ6 ᾿ἱπῆσοποα οὔ ἐδ οἱ ὺ 
δ ΓΙ] ΘᾺ} ἰΟΥΠΔ 0 1π -ἅὦ, 88 οὐζκᾶ (ὅ. ϑοιμιιαί, Κυδη 

Ζίβοιν. ΧΧΥΎΠΙ 292; Ὑδοκοῦπαροὶ, 1)8 οδηπηρδροβοίζ (6. 

στ. Οορν., 18). 

ΚοΙτῖο. ΕΌστὴΒ ἴκ ἤμ οὔῖδμε (6411. 6. ». Αἰϊϑαημ) τιυβὲ 

ΜῈ ᾿πβύγυπιθηία!. Τΐ8 18 ργουθα ὈΥ {Π6 ΨΑΥ ἴῃ ὙΈ1Ὸ. ΠΟΥ͂ 

160 8064. ΥΠΙοαΣ ἃ ΡῬΥΓΘΡοΟΒοη, ΠΟΥ ΔἸ Υ8 πᾶν {Π6 1η- 

βίη] τηθδηΐϊηρ (Ὁ δνθὴῃ ὙΠ} ΟΟΙΙΡΑΓΑΙνΟΒ {Π6Ὺ 816 

ἀου Ὀ.1688. ἰπβίγ. πα πού 80].). 

ΒΟ ΔΥΚ. πιο 68 οὗξοη [Ὅθθη ἰδίζθηῃ [ὉΓ ἃ ἀδέϊνθ ἱπ οὐίζ. δὲ. 

ΤῊΙΪΒ Δϑβυ ΡΟ οδῃ ΠΑΡΪγ 6 πιαδὰθ ροοᾶ, Ὀοοδυδβο ἐπ ἀδέ. οὗἨ ὠἄ-δίθῃιῃδ, 
Βντυξπδπη, ΕἸοοηίο. ΠΙ. 192 



ιὐςν 
{πε νριποπῖπὶ ΒΕ ΖΏΤΑΥ, 

ἐ8 215.216. 

ἀμ ἢ ΤῊ ἡσεινοῖ ἔτοσα δηΗ ΜΡ, ὙπδΙλοΡ τὸ σμόοϑο ἰὸ τεκαχὰ {πι- 

[ἀν κὸ ἀαεῖτο ὁ Ἰοραιίνο (ἢ 9410 ρ. 47. ὶ 384 ν". 167), δὰ -ὧι παϑεῖ 

αν ν Ντα ἢ ε ἀ 480 γοξπεορπ ει} κὐουη δ. ΤΟΥ αὐὰ ἰΔὸ ἴοτι δείπδιν 

μι ἢ ιἐ Ὅν" [ μ δι Ἐἢ 1) ῖ ΠΤ σὰ εἰνὶν οὔκουν δεοδ 
οΒ δοοουδὲ οἵ 

Κα [αν «αἰ 1 ἐς ΒΈΓΝ ἥν, ἤρα. δΟΙΕ. ΧΠῚῈ 181. 

οὐ το ΤΕ ΜΗΟΜΟ ΔῸῪ αἰκὸ νὰ οχρίαϊβοὰ 85 οὶ. 

κ᾿ Ἐκ σι με 1ὰ [ ἐφ ἰδ ἙΟΥΔΙΟΪΥ Αοϊλῶτε. Ξὸν 

ἐ 15} 
αὐ κι δε αθαν, λὺ νι ἀυτοδ αὐν ἰπαῖτο ἰὰ Ιδχ. -ῷ ὑκ -΄. 

δ᾿ ΞῃῃἸΗΠ Ων αἱ ε δα γνὴν ἀμκι Δ ΗΥ μος αν. Βυι ϊξ ἋΣ «αἴθω 

νι νι κι " ιὰ ΠῚ δ 1) εἰχλὺ), ΤΟΤΕ ιἴ' «0 5) ικ 0 ῃ.-. τ δ} 

ΟΝ ὰ αι κἀπὸ Αι ϑιψανιας «“ῃϊτῦ τὴν "Ὁ 

νὸν ᾿ ΠΝ εἶν᾿ ἰῷ οἵ ἃ} Ν  - Ὡφαι ΨΕ ὧμρ. π -ἢ . 

τ φχν κυ πδ αν δὰ 

αν νι ν  ΝΣ Δὰν ὔςα Ἀυ μἰνυνόνα {π φὲ ταππὴα 

ὌΠ Ξ 
ΠΝ Ν .Ὴ κτλ ι αν ΜΑΙ -ΨΦ--ς- ἜΌ ΗΝ “ἜΠΠῚ 1 ντ- 

Ν κου δ ὡς ἜΝΝΝΟ Σ λδὺ ΑΝ ἀανῦτν ’ -πῶς ἂχ 

«ον ΝΥ ΝΧ Νὰ Νὴ τε ἢ ἢ». 4--.- Ὅτ“. 

Ἂ ᾿ς . ες ὌΝ ἊἋ ποι, τι ι π“-ἀδὼ ο--πν 

νι Ν ἈΝ ις- Ἂ . 54 “ι᾽ιὰκ ΟΣ κ᾿ χω, : ὭΣ: 

ἮΝ . . ." μν .- ἊΝ ἝἽ ε, νος. ᾿ τι 

᾿ - :» -.-" Σ Ν᾿ τις .» σα 

"ἀπὰς σὰ - - τς Ὁ "» ᾿ τς "δ π 

. Ἂ - ὧν - οι 1 ᾿ - το Γ᾿ ἡ 

-ςς πῃ «Ὡς τα. «-- 

᾿ς πῶ Ν --- ᾿ν ᾿ Ἕ . . τ Ἔπ|͵ ἄρ 

Μ 
-ς . “ὦ . .π Ἂ »- ὄψο ν 

᾿ - 
“ .- ττὺ ΄ν . “Ἐτὴ 

- - “ὁ . “δ Ὕ͵ 

ἣν 
- ᾿ --- τ. “π -ὄ- “- 

-σι.: 5 τσ - "» ν --.- “αἰ. 

“" . “-ἤὦ} 
-- Ν 

γασι. 

- ω στ᾿ -- --- - - "δεν . 

. ΒΌΌΝΝΝΝΝ - .-ν . - 
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Ἰαΐοῦ σοῦο; Μι -ἶὖ ἀτορροά αἴ ἃ Ἰἰοὴρ ἰπἰ{18] 8118 016 εοῖϑ 

(Δ πΟΥ, Υν186᾽), δα ὙΠῈ {Π6 δηάϊηρ' 888 π|}Παΐθα ἴο σοδε 6 

μᾶνθ ογάμ (αν }} 8ἰαλέμ (Κἰηα, βρθοῖθθ᾽) οἷοι; ορ. ἕασω : μᾶ8: 
εοοῖξει 8 21ὅ ν. 111; Ο.1ς6]. ἀγοίμέπφο (πθθ}} "ρᾶγ (δαί τ᾽), 

ορ. Νογθθῃ, Ῥαὺ} ἀτυπάγ. 1 491. Ου 11}. γαηζὰ Ο.Ο.Ά1]. 
γαζαᾳ, 866 Ὀ6]ον,. 

ΑΥγδῃ. ἴη γοάϊο -αγᾶ ἰΒ ἤουπα ΨΠὴ ποῦπβ, θὰ ΙΠΟΤῸ 
ΥΆΓΟΪΥ ἐμδῃ -ἄ, 6. 5. ἀδραψᾶ; δῃρα (8 Ὀδοαπι6 ὉΠΙΎΘΙΒΆ] ἴῃ (ἢ 
Ια ἰδηριιαρο. [Ι͂ηὴ Αγυρβίϊς μαῤφμαψα ἰ8 ἴδ. ΘΟΙΏΠΊΟΠΘΙ ἔπη 

λμαρπα. -αγᾶ οατὴθ ἴτοπη (Π6 Ῥχτοποῦπβ (ἐώψῶ, 866 ὃ 422), 

8Πἃ ψ88 ἀουθί]688 ἱπίοπαθα ἰοὸ ανοϊὰ (Π6 βϑῖηθ οπαϊηρ ἰῃ (ἢ6 
᾿ηβέγ. 8η4 Π0π|. δβ'ίῃρ. Ον. Ο.Ο.8]. γᾳζο)ᾳ (Ὀοβιἀθ γαζᾷᾳ), αἶβὸ 

8 δαϊογπιαίθ οὗ πΠ6 Ῥγοῃμοῦπδ (074); 866 ὈΘΙΟΥ͂. 

Βοιδεῖϊ 1. Τθοτο ἰδ 8 Κ3ΤΟῸΡ οὗ ϑβαμδίκυίς οαἀγνονθἷ81] [ΙΌΥ8 ἔγοπὶ 
ο-δίθῃιβ, οπάϊηρ ἰῃ -αψά, 868 τίαψά “εἰμ γ᾽ (ϑέοπι 7(4-) δυαρπανά ϊῃ ἃ 
ἀγϑαιι" (ϑυάρπα-). ῬοΥθδρδ ἐμ 680 δῦὸ πιοάο]θὰ ὑροῦ ἐδ Ῥγοποσαηΐμδὶ δά- 
γον αψᾶά “ἴπ ἐπὶ8 ταγ᾽. 8.66 “. Βομηίάς, ῬΊυΓαΙΡ. 212 δ΄, πΘΤΘ ΠΒΟΎΘΥΘΓΥ 
ΟἾΪΥ ἰπο80 δάυογῦβ ὑπο ἀγὸ ὈθΪῈ ὩΡ ὁπ δἀ᾽θοϊΐνο βέθμιβ, δα ςαγᾶ, αἴ 
80 ΘΧΡΙαἰποᾶ. Αποίμοῦ οχρ δηδείοη ἰδ οὔογτοὰ ὈΥῚ Βαγίμποϊοσηδο ἱπ Β62ΖΖ. 
Βοΐέτ. ΧΥ 20 ὦ. Οὗ. 8ὶ 219 Βσαι. 

ατϑοκ. [Ι͂Ἃκ Ογρτίδῃ ἰμ6 οἷα ΦὈΓΠῚ ἴῃ -ὦ Β60Ιη8 ἰο δᾶγνθ 

ΤΘΙΏΔΙΏΘΑ ἴῃ 186 88 8Π ΟΓΟΪΠΑΙΎ 0886, 8π4 {6 ἀαίϊΐνθ ἔΌΓΠΙΒ 

1) -ἀὲ (-ἀι) βδθοη ἰὁο ἢδνθ ἰδοκοθὰ {ῃ6 ἱπβίσυμηθηΐαὶ ΤΩΘΆΠΙΠΡ' 

(οἰδίου, αν. Ὠϊδ]. 1 295 ). [πὰ {π6 οἴδοσ ἀἰϊαϊθοῖβ, ἰῃ- 

Βίσυ πη ηἶ8] ιι868 μα 4}1] ραββϑά οὐδὺ ἰο ἐπ ἀδίϊνε ἴοσπη, δπὰ 

[6 ἰμβίγ. [ὉΤῚ ἷπ -ἃ ΒΘ ΟΠΙΥ 88 [Ὁ8811884 'π δαγυθγῦβ. 

Βυΐ ἰπ ἰΐπι|Θὸ ἐπθ86 ὙΘΙῪ δαγοσθβ ἴῃ .«-ἅ, δῃὰ ἰῆ6 ἀαίϊνο ἴῃ 

-ἅι. τὴ ἰοροίμοῦ ἰμΐο ὁη6 ἴοστη. [Ι͂ὼ Αἰὔο ἰδοῦ ρίϊομβ οὗ {Π6 

Οἰαββίοαὶ ρουϊοα (ΠΟΥ͂ Βανθ δ]πηοϑὲ δἰνγαγβ {πΠ6 οηδΐης οἵ [Π6 

ἀδίϊνο, 48 ἰδίᾳ, ἦ, δια β τ] ἰῃ Οον γί ᾧ, ἄλλᾳ. ἘΌΓΣΤΙΩΘ 
ἴῃ -ἃ τ τοϊαἰϑα ἴο ἔμθϑα ἴῃ (6 88Ππ|60 ΨΥ 88 6. 9. δᾶγ. οἴχοι 

ἴο δᾶάν. κύχλω, δᾶν. Πλαταιᾶσι ἰο δᾶν. Π]λαταιαῖς (ἴΠ6 ΑὐΐΠΟΥ, 

ατ. αὐ. 5 Ρ. 210). Ιμαΐοῦ 05 -ἄιν 8η4 -ἃ τὰλμ ἰοροίθοῦ ἴῃ (86 

ΤΟΌΪΑΥ ΘΟΌΓΒ6 ΟΥ̓ ἐπίηρθ, 866 1 ὃ 182 ρΡ. 120. Ιῃ Ηοπιοῦ λάϑρη 

πάντη, ἴπο6 ἐσθ ἱπδίσιιπηθπία], ΔΙῸ 8.}} υδοὰ: ὙΠ10 8 ῥγουθά 

ὈῪ {μ6 ἴδοί ἐπαὶ ἱπ (6818 ὈΘίΌΓΘ γον 618 ἡ 18 ΔΙ ΤΑΥΘ Βῃογίοποα, 

δυξ η 88 ἃ 116 18 ποὶ (΄. δομπιαί, ῬΙ]υν. 40). 
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ἢ- ἐδεβίοιηβ (ὀγλμαίψά). Βυΐ δ'ποα {6 βᾶτηθ οπάϊπρ -γῷ 18 Τουπῇ 

ἴῃ ἴδπ). ζ- ἐδιθίθιβ, ἰὑ τν88 " ΡΥΔΔΌΔΙΠΥ τοϑίσοὐθα ἴο ἔθΠ] 1} 68 

ἈΙΩΟΏρΡ ἰῃ0 ἐ-δίθῃιβ; δηὰ {ῃ6 ροϊηΐ οὗ οοπίαοί 8 ραϊηοϑα 

θούνοηῃ ἰπθ86 ἐπο Οἷαβ8θ8 οὗ βίθπιβ ἀου έ]688 βϑυρροϑίθα [ἢ6 

ἔυγίμοῦ δίθρ οὗ οοϊπίὶπρ ρθη. ἀσνψᾶβ ἀεί. ἀσγαϊ Ιοο. ἀσψᾶι 

(8. 281 ρ. 120, ὃ 249 ν. 160, ὃ 266 ρμ. 168); Θομραῦο {ῃθ 

ΓΟ-ἰογτηαίοθ ἀδέψ-ἄβ αἀλίψ-αξ αἀδέν- ἄπει Ὀρδά6 αἀλὲψ-ἅ (δ 280). 

ΤῊ6 ΟὨΪΥ τη880. ἴῃ ψᾶ ὙΠΙΟΩ πο] 18 στουπα ἴῃ ἰαΐοῦ ϑδμδκσιξ 

18 ράϊψᾶ, ΜΈΏΪΟΝ γὰ8 ῥγοβουυθα ὈγῪ {6 ἀαί. ράΐψξ 866 ὃ 281 

Ρ. 120, ὃ 249 ν. 149. 

2, -γοα ἴὰ “βουυ 8" ἔγοτῃ υϑγῦβ Θοηρουῃἀοα ὙΠ ἃ ρῥτοῆχ; 

88 ργαϊἐ- ἀ-ν-α (οτὶρ. ἢ 8ρ11{{|Ππρ᾿}): αοτῃ. ἐδὲξί- ᾿οἰΐζ6, Ὁ 
Ο.ϑαχ. δέ Ο.Ἡ.6. δέίψ; ἄ-σαηι-γεα (πἰ ἢ Δρρτοδο ηρ᾽): Οἴθιτη. 
Ἐλισηῖ- ἃ σοπηηρ᾽ Οδαχ. ἀεὶ Ο.Π.Ο. ολπη; ἄ- σα-ψτα (ἸΤΝ 
ΔΡΡΓΟΔΟΙηρ᾽ Ὀοβ46 σά-ξἰ- Θ΄. βά-σι-ς. ἌΘΩ ἐΠ18 ἐουιηδ 0 
8 Ῥγοἀποθα, ΘΟΠΒομδηΐαὶ βέθιῃβ τυδύ 8{}}} πᾶν ἢδὰ -α, ποῦ γοῦ 
ομδηροα ἰοὸ -ἃ (8 280). Ιὸ 18 ἐπουθίοσο ὙΘΥῪ ΟἸΟΒΘΙΥ οοπηθροίοα 

ἢ (1) -γ-οα; -α Ὀοίηρ Κορὺ Ὀοοδιβο ἰῃ0 ΟΥΟΪΠΑΙΤῪ Ο886 
τηθϑηΐηρ Πδα ΒΌΠΙΚ ουὖΥ οὗ βριιὺ ἰπ ἔΠ680 γὙϑῦθᾺ} ποὺπ8 (ὁ (6 

8816 ὈΥΪΠΟΙΡ]6, ο0]4 οδ8θ- ΘΠ ηρθ ΓΟπδίη ἰῃ ἐπ6 τοῖς ἰη- 
βηϊῖνοβ δό-μεν 8 251 ρ. 158 δπὰ δό-μεν-αὶ 8 2051 ρμ. 185). 

πῃ {ῃ6 αοάα, ρογυπμαβ οὔἵθη οπμα ἴῃ -ψῷ 88 ΜῸ]1 88 -ψα; πὸ 

ΓΘΆΒΟ) δαΐπρ πού 80 πιο} (6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 6 Ἰἰνίπρ ἰῃ- 

βία] Θηΐ8] ὁ486, 88 ἐμαὶ οὗ ρογυπᾶβ ἴῃ -ἰρά (8. 219). 

8. -ἑμᾶ, ἀοϊπᾶ. ΤΐΒ ἔουπηαίϊοι 18 ἄπ ἰο ἔπ6 ὩΠΘΙΟΡῪ οὗ 

π-ϑίθμηβ (ορ. ὃ 398). Εσυθῃ ἰῃ {μ6 γοάδ, [Ὁ 18 8 δοτηπιοηθδί 

Ἰπδέγ. [Ὁ {π6 τηᾶ86.-πουΐ., δπἀ 8 ἰουπά 'ἴπ ἃ [6 δι πὸ 

ΜΟΓΡΒ; ἴῃ ἰδίαν ϑ'δηβκτει Ὁ ἴδ (Π6 ΤΟρΡΌΪΑΓ οπαϊπρ οὗὨἨ [6 1η880.- 

ποιΐξ. 1ηδἰσαπιθηίδ]. 

ΟΙα [γἴ88 γΜαὐϊἤ ἰβ ῬγΟ ΔΌΪΥ ᾿πϑέγαπηθηΐα)!, 8 ΠῚΡῚΥ Ὀθοδιθ6 

[88 {π6 ἴοση τι που ἃ ῬΥΘΡΟΒΙ ΟΝ ΟἾΪΥ ἰπ6 ἰηϑὲγ. τηθαπΐην 

(οΡ. 8 215 ν. 117). Βυΐ 88 [ᾺΓ 88 [ῸὉΓΠὶ ρΌΘϑ, ἰὑ τιϊρῃί Ὀ6 

Ἰοοϑνο, ορ. 8 260 ρΡ. 1θ0. 

ΟἹὰ Ηΐϊρσὰ Οουηδῃ ἔθ ἢ Π 68, Β 0 ἢ 88 ὁηϑέὲ (απ8ὲ νουτ᾽, 

ΜΉΙΟΝ ΠΙΔΥ 6 06. ἴῃ οΥἷῷ. δ-δ οὐ "δγὲ (8 260 ρρ. 160 ἢ, 

8 266 ρῥ. 169), ΠΙΔΥ α'80 ὈΘ (Π6 ἰηϑὲγ. ἱπ -ἔ. -ἰ 18 ΤΟΡΌΪΑΓ ΟἿΪΣ 
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ἰη ΜΟΓΒ ὙΠΟ86 Βγαί β80}14}0]6 18 βῃῃοσγί, 848 ϑδέοίδ; δἰ πουρἢ τηοϑί 

[ΟΡῚ8Β ὙΠ ἃ Ἰοηρ ἢγβέ 801180]6, 848 δηδϑίδ, ἴᾶὺθ -ὦ ἴοο, γοὺ ἃ 

ἴον τοιηδὶπ ἴῃ ΠΟΙ ἀουθὶοροιπθηΐ ἢ88 Ὀ66η ΤΘΡΊ]ΔΓ, 88 αηϑὲ 

(πἷξ ἀτπογα απϑὲ (ΠΥ ἔανουσ). Οὐμραγθ σοὸὰ Βδμάον, Ὠ]6 

γοθαϊαθβίγδοία, ΡΡ. 19 ἢ ; Ομβιβοῦ, Ῥαυ]- Βυδυηθβ Βοιίγ., Υ1Π1 

262. -ὦ ἰ8 οππα ἰπ ἃ ΥὙΘΙΥ͂ [6 ΤὨΔΒΟΪΪΠ6 ὙΟΣΒ, 88 φιαὲ 

(Ἰανν-ϑυ1}}; 866 Κῦροϊ, ὕθοι ἀδβ Κογοη. 61]1οβθ. ρ. 168, δπᾶ 

Οββο , ἰοο. οἷ. ΤῊΘ 818] πιδ80. δπαϊηρ ἰβ -ἦμ, στ Β]Οἢ ΦΌ]]ογα 

[86 20-βέθιηβ (πέγύνιε ᾿ὐγίμ), 6. ρ. σαϑέδιε σαϑέμ; οΡ. {π6 Ῥγοβοῦυῃ 

δῖε 'ὰ δἐμεέμ ᾿ἰο-ἀαγ᾽ Ὀοθίάθ οἴῃ. λέσηιρθια 88 οοτηραγοά σι 
ἄδιε ἴτοτῃ {πΠ6 βίθπι αἷα- (1 8 4 ὑ. 10, 1Π 88 409, 421). 

ἴῃ Ππυδηΐδη, {86 ΟΥ̓ΡΠ81 ἔουπ  ο 18 ῬΘΥΠΔΡ8 το- 

ΡΓθθθηίθᾷ ὈΥ ἀϊδ]θοίίο ἴοσιηβ βιο 88 αὐὲ ἔἴτοτη αἦὲὶ-8 ἱδγοὶ 
ΕἸΒο ΠΟ ἰπ6 οηαϊηρ 18 -, 88 παϊίϊ-ηὰ αἰὶ-πὶὶ (δ 282); 

ΘΟΙΏΡΑΥΘ ἰπ6 Ῥγόποῦρ απὸ Ὀθδιάθ παπὶπὶ ὃ 449, [Ιῃ 
ΒΊΑγΟΙΙΟ, {πΠ6 ἀαίϊγοβ ρμᾳίὲ ποδίξ ΔΥῸ ϑρθοηθηθ οὗ π6 οἹά 

ἰγρθ, 1 γὸ σοῦ τῖρῃῦ ἰπ οοπ]θοξυγίπρ ὑπαὺ {ΠΟΥ τὸ ἰη- 

βἰΓυ πη 8] (8 249 ᾿. 150); ΘοΙραγο ρῥγομ. ᾿πβίν. ὁ (Δοά. ὅ]ον. 

ἹΡ Οζθοῖ. “σμοῖ μου) οβί4θ ὀχοίο 'χυϊ᾽ (8 421. ὙὙΉ8Π ἱπϑίγ. 

τηρδηΐηρ ἯὙΘ ΠαΥ͂Θ Π|886. ρᾳίϊεηιδ (δ 282), ἴθι. ποδίξζᾳ ποξῥίϊ)ᾳ, 

{16 Ἰαϊίοῦ οἵ ψΠΊΟΉ 18 8 8α-ἰογιηαία οὗ γᾳζο)ᾳ (δ 216 ρΡ. 180). 

8 219. ὅ. πτϑίθῃμβ. Ῥυ]άρ. θῶμα ἴτοθ ἔθη: 8. '8οῃ). 
Αγοβί. δᾶσωμ. [ιαἰ. για, ἴὰ ΜΏΙΘΝ ὑπογο 88 Ὀ66η ἃ ΘΟΠΠΠ ΘΠ 66 

οὗ {π6 ἰηϑίγ. δῃα {86 δο]αίνο ἴῃ - (δ 248 Ρ. 141). Ο.Ἶν. δέμδ. 

Ατγαπ. ἴἶὰ δοίῃ Ὀσδάμοθοβ οὗ Αὐγδὴ Μὺ πιροί ψῇ ἢ 8 
ἰογπιδίϊοθ ΒΟ ἢ 18 τηοά6 1164 ὩΡΟῚ οοπβοηδηΐ ϑίθιηβ. Ὑϑαϊο: 

ἔθη, πὰ πηᾶ86.-πουί.: λάπυ-ἃ μάμμυ-α (μάμμ- ἴ. ἹἸαπθομθ᾽) 

ζγάΐξυ-ἃ ξνάξμο-ἃ (ξγάξμ- τὰ. ᾿δἰσοηρίη, ΨΜ|]1, υπάογβίδη]ηρ᾽), 

᾽ηάσδπυ-ἃ (ππάσδμ- τ. ᾿ϑυγοοίμθθβ). Οὐ ἐπ βᾶπθ Κἰπᾶὰ δ. ᾿πβέῃ. 

ἔγοπι τη880. ἐμεβέθιηβ ὙΠΙΟΝ 8.6 ἀϑθὰ ἃ8 ρϑυιπάβ, 6. ρ. ἐγω-ἐσά 

οτρ. ψιἢ (Π6 ᾿οαγπρ᾽, 866 11 8 108 Ρ. 827. Ιπ Ανοβίϊο, τ 

ἤπα ποὲ ΟὨΪΥ δᾶφμ Ὀπίὶ δαευ-ἅ, Οδίμ!ο φγαῤιο-ᾶ. 

Ιη Ἰαΐρ ϑ'δῃβδκυΐ [Π6 οπαϊηρ -οὔ, ||Κ -ψᾶ 1ῃ ἐ-βίθιηϑ, 18 

ΘΟΠμδηΘΑ ἰο [Π6 ἔδπιϊηἷπθ δηα {π6 σοσιπαᾶβ: ἈΠ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΙη 

ἴο {Π6 Γο-ουηαίθβ ἀνψᾶβ ἀσψαΐ ἀσνψᾶηι ἴὰ ἐ-ϑἴοιῃηβ {πθ 6 18 
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8. Βἰ αν 8οὲ οὗ μ-ἴΌΥ 8, 88 αὐδηυάβ ἀδμδηυαΐ αἠξησάμι ἴγοτη 

αἀμδηώ- ]ΠῸ ἢ οον᾽ (8 282 ρΡ. 122, 8 200 ρὑ. 1δ2, 8 261 ρ. 109); 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἰπθ γϑ-ξοσιαδίοβ ὀδυμῦτάβ δῆγμυ-αΐ διγμυ-ἄηι Ὀδδιάθ 
ὀπγιο-ά (8 280). Απ οπαϊηρ -μμᾶ, Ργοαποθα ΕΥ̓͂ {16 ΒΗΔΙΟΡῪ 

οὗ π-ϑίϑιηβ (8 898), ἰ8 ὑπ6 ΟὨΪΥ͂ 0η6 864. ὙΠ ᾿μϑϑοι}1π6 δπά 

πϑυΐοῦ ὙΟΡΑΒ ἴῃ ἰαίον ϑ'δηβκυι, 6. ρ. δμώμαᾶ. Ἐσχγθη ἴῃ [Π6 

Μοᾶα ἐμ]β ἰΒ ὈΥ ΓὯΓ [80 οομηπιοηοϑί παρ [Ὁ τηᾶ86. δῃηά 

ποαΐξ, ᾿πδὲν. 

ΒἘθιαΥΚ. ΑΒ τορχαγὰβ ἐβθ Αὔγϑὴ δάυθγθβ ἰπ -μὠνψᾶ, 88 βκνυ. ἀἐνγᾶ 
Αγοϑέ. ἄβωνα(- σα) ᾿αυΐοκῖγ᾽ (ἔτοπι ἀξώ- ἄθιι- “ααΐοῖκ᾽), ἐπ ϑίαμἀθηξς πιϑῪ 
οοηβυὲ 7. βομχηϊάϊ, Ῥ]αγα]ῦ. 218. Ῥογδαρθ, 88 ἢ6 βιιρροβίβ, {1080 δῦ δὰ- 
[οττιδίθθ οὗ αριωψᾶά ἴη (μδὲ πὶβο, Α ἀὐἰδογοηὶ υἱϑῦν 18 ἰαῖζθῃ ὉΥῚ Βατίδο- 
Ἰοπιαθ, Βοσσ. Βοϊίν. ΧΥ͂ 21. Ορ. 8 216 Βοηι. 1. 

ΟΡ 8 10. ΘΔ Ρ8 ψ6Ὸ Βῃου]α ρ]466 Βθῦα Ὁ.106]. Βυ ἜΣ] 688 

ἀαίίνοθ Ὑ ΒΟ μᾶγθ ϑυβογοὰ ἃ μ-ϊποα!οδίϊοι οὐ πιαυ" οὗ (86 
τοοὺ σόν οὶ, 8ἃ8 δϑομα ἴγοιη πολ. ομανγ Ὅτδαμομ. Ο.Η.Ο. ᾿πϑίυ. 

πῃ -ἶν τς, 88 δέδέιε δἰξ, ΔΥῸ ΤΟΔΙΥ Ἰοοαίνο ἔογηβ (δ 261 ρ. 169) 

Ὑ810} μᾶγθ δαάθα {μ6 ᾿ἱπβίσαπηθηίαὶ τηδϑηϊηρ ἰὼ ὑπμ6 ΟὟ 
{Βγοῦρη Ὀοίηρ, δϑϑοοίϊαίθα ἢ {Π6 ᾿πϑίτ. βίηρ. οὗ ἐ-βίθπιβ (9αϑβέξμ 

αϑβίμ, (β866 ὃ 218 ν». 189). 

8 280. 6. ΑἸ] γοπιδί ἱπρ δ. 618. 

Αὐγϑη. [π βδῃβικυις (ῃ6 τορι Θπάϊπρ ἰ8 -ἅ, (μ6 βίδπι 
ΠΑΡ ϑ8}}} (Π6 881ηὴ0 ΘΑ [ΌΤΙ 88 ἐδ αἀδίνθ δ ΠρΡΊΪΑΥ. 

ΤῊΒ -ὦ οδπθ ΟΥΡΊΠΔΙΥ ἔγου βδίθπ)ϑ 1ἴπ -ο-, 8180 {Π6 80ΌΓΟΟ 

οὗ 6 οπαΐϊπρ οὗ {π6 ποπι.-866. ἄπ), -ἄμ -ἃ (8 289). ὙῺῈγ 

80 οΟΥ̓ρΊμΑ] βῃοτὶ -ὦ (ὁΡ. -δῆδάψ-α) νὰ8 αἰζουθα οαῃηοὺ ὃ6 

Ἰη846 ουὐἱ. ΗονΘΥΘΡ, ἰδ ἰ8Β ποὺ ὈΥ ΘΗΥ͂ ΙΠΘ8Π8Β ΟΘΔΡ ὙΠΘΙΒΘΓ 
[π6 ᾿τϑμΐδηῃ Θπαϊηρθ Αγυρϑί. -ἄ ΟΟἽΡοσβ. ἄ- γϑργϑβθηΐ Ῥγ. Ασ. -ὰ 

ΟΓ ἤκα; 1 [86 Ἰαξίθν, 86 οὔδηρο οὗ -α ἰοὸ -ὦ “11 Ὀ6 ργοθίδβῃηϊο 

Αὐδῆ; ΟΡ. 1 ὃ 21] νὑ. 2ὅ, 8 649 Ρ. 4θ5ὅ. Α οομβιἀογαί!οῃ 

οὗ ἰῃ6 ϑϑϑαμβιυιῦ ρουυπμα ἰῃ -γὰ σψουὰ ἱπο]ϊηθ οπμθ ἰὸ Ὀοίϊονθ 

ἐμαὺ 1Ὁ 18 ΟὨΪῪ ἴπ απ (Πδὺ ἐμ18 οπαϊπρ ψγὰ8 θοστονθα ἴτῸπιὶ 
0-Βἴθ6 18. 

κυ, δώη-ἃ ἀδηιαμ- ἃ Αγοβϑίὶ. 8δῶμ- αὶ, αϑηιαηπσα; οὐ Υγοάᾶ. 

»γδηά ἴτοι ργξιάη-ὀ Ἴονο, ὁλᾶμά ἴτοηθ δηθηιώπ- ῬΙΘπΐγ, 

ΟΝ 8006 ϑϑίγοιθοῦρ, Ῥαδυ-Βγαυμθβ Βοὶϊγ. ΧΙΥ͂ 2056 ἢ. 

5Κν. ηᾶϊγ- ὁ αἄϊγ-α Αγοϑὶ. ηιᾶῤγα ἀᾶῤγοα. βκνυ. ὑγχλαί-ἅ 
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Αγνϑϑί. δογ'ζαί-α δογ'σαηέτα. 8||κν. πιάπμαϑ-ἃ Αγοϑί. ηιαπαρολκα; 

5κν, ἄξτμαβ8-α Αγοβὶ. ἄβθψαιῦτα, ὅ8ὅ,κν. οἰἀᾷ- ἃ Αγοϑὶ. οἱάμδοα. 

δκν. ἀδέν-ἅὁ δῆγιο-ἀ; ἰμὸ ἸΠκοηθθα οὐ αλὲψ-ἅὁ ἴο αξυϊψά οἷο. 
(8 211 ρΡ. 180) ργοάυοθα ἃ ποᾺῪ βοὺ οὗ ἴογιπιβ, αλένάβ αδὲναί 

ἀλέψάηι Ὀοϑῖάθ ἀῤέψ-άβ ἀλὲν-ὁ αἀβὲψ-', δπνιυάβ δηγωμσαΐ δηγμυ-ἄπηι 
Ὀ6δ8ι46 δὲγμυ-άβ8 δδγμυ- ὁ ὀλγμυ-ὁ (8 288 Ρ. 128, 8 256 Ρ. 15θ, 

δ 268 Ρ. 110), ορΡ. ἄυψᾶβ αἀλδησάβ δηὰ β᾽τη}} ψογβ ὃ 218 

Ρ. 182, ὃ 279 ν». 184. Κι. ἑαηών- ἃ. Αγϑβί. ἑαμπ()-ἄ. 
5Κν. μᾶυ-ὦ, σάσ-ἃ Αγοϑὶ. σαῦ-α. ϑϑίκν. οἰδεά (οἷν ᾿ϑοι]διηθπί, 
μοιθθ, ΘΟΙ ΠΥ, βίοοϊς, ἔβη}]γ), Αὐυοϑβί. υἷβα ΟΟΡΡουβ. υἱῥ-ᾶ 

(οἱβυῖδ- Ὑ1Π|Δρ6 ὀοχημλ ΠΥ, οἰαπ᾽). 
Ϊὴῃ ατθοῖκ βέίθιηβθ βο ἢ} ἃ8 ὟῪΘ 8.6 ΠΟῪ ἀαἰβουδδίπρ, Ἰοοϑίϊγθ 

ἔογηϑ ἰοοὶς ΟΥ̓́Ρ ἴδ6 ἱηϑίσαπιθηΐαὶ υ8686.0. ΟἾΪΥ [0881] ἱπβίῃ. 

ΟΤΙΩΒ βυγνῖνο ἰπ οογίϑῃ δάγνθυθθ, 88 πεδ-ὼὰ ἅμ-α; 866 ὃ 214 

Ρ. 114. ὙΠΟΥΘ ἯΘΓ6 80 Ποϊοηΐ ΤΘΆΒΟΠΒ [ὉΓ {86 ἀΐβιδο οὗ β86}} 

᾿πδίγατηθηΐαὶ ἴοστηβ. ΤῊ δοουβαῦνο Β᾽ΠΡΊΔΥ πιᾶ86. ἔθη. δά 

ΘΟῚ6 ὅο ᾶΥβ {Π6 88π|6 δπαϊηρ -ὰ (:-Ξ: -; δῃηῃαᾺ δοβιἄθβ, {Π6 

ΟΥρΡΠ8] αἰ οθηοΘ ἴῃ βίθῃ Ὀθίνθοη ἰπθ86 ἔνγχο οᾶ868 [8 

ἀἰβαρροαγθᾶ ἰοπρ Ὀθϑίοσθ ἴῃ ργοθίμηϊο ασθοὶς πεδεὸὺ, υϑρα ἴῃ 

ΑΘ0]15 δηὰ Ποῦ ὙΜΠῸ ἐῃ6 Β8π|60 τηθϑηΐηρ 88 μδι-ὦ, τηθδῃΐ 
ΟΥ̓ΡΙΔΔΙΥ ὙΠῈ ομοβ ἴοοί τῷ 'δὲ ομϑϑ ἴοοί, ἱπητηθάϊαίοὶνγ 
Ὀομΐπὰ οὐ ὙΠ οπθ᾽, ΟΡ. Ατιηθη. ἤδέ ψοΐ ᾿'θθἷπα, αἴτου, τ ν᾿ 

ἴτομι {86 βᾶπιθ τοοί-ποῦῃ. παρ-ο Ὀοδίἀθ ἀαΐ. παρ-αίἱ ροῃ. 80]. 

πάρ-ος πα 00. πέρ-. ἄμα ἴτοτῃ εἷς [Ὁ "86η:-8 ᾿ἀπα8᾽, ορ. ΠογΥ. 

ἀμᾶ “ὨϊοΙ [Ο]Π]Πονγ5 ὑπ6 ΘΠΘΙΟΡΎ οὗ ἱπδίν. δάγσθβ ἔγοπη ἄ-βίβπιβ 

(8 216 Ρ. 118. ἕξεχεα ἴῃ εἵνεκα ἕνεχα ὉΠ ϑοοουπξ οὗ (ῸΓ 
ἕνεξεκα, 1 8 166 Ρ. 146) ἀπά ἴῃ ἑκά-ἐργοςς “ουΚῖπρ δὲ ΟΠΘ᾽ 8 

οὔπι ὙΠ], σὰ ὉΠΠΑΙηρογοα ᾿υδροιμοί Ὀοϑίαθ ΟΟὌΡοσβ. 100. 

υαϑ-εῖψ ὙΛυΟΝ, ὙΟΥΥ᾽, ὈΓΟΡΘΟΙΥ Ἵπ ὁμοῖοθ οὐ ΠΠκῚπρ, δ Ὀ]θαϑυγθ᾽ 
(π]688 ΜἯ͵ὰ ΔΙῸ ἰο τοϑδα υαϑαΐψ, ἰἴοο. ἔγοιῃ ἃ βίθπι ϑαϑα- τ--Ξ Κι. 

νάξα-). Οὐ. Οβιβοῦδ, Ζυν αἰθβοι. ἀθρ Ῥοσγῖ., 884 Ν᾿. δηὰ ὅ14 ἢ. 
114116. [Ια Τα {π6 οπαϊπρ 1Β -6;: ἔβοῦθ [88 Ὁθ0η ἃ 

οομἤσοποα οὗ (6 ᾿ηϑὲγ. δῃὰ {πμ6 Ἰοοαίϊίγο 'ἴπ [αγρ. ἢ“: σαν τὸ 

λομιῖη-6, πιᾶίγ.6 ἀαέδγ-εθ, Κογοηΐ-6 ργαθ-δοπῖ-θ, σοηθῦ-6 δοϊδγ-Ὁ, 

8.-6, πᾶρ-6, δουτθ. Τῆθθο ἰογηβ δἀάθὰ {ῃ6 δοϊδίνο ἔπποῦοη 

ἴο (6 οὐῃ, δηά 816 ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΥ οϑ] θα δὈ]αῖνα ἱπ {ῃ6 
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ϑΥΔΙΏΠΏΒΙΒ; ΟΡ. ὃ 248 ρρ. 140 ἡ. ὕὐιῦτίδη ἰοὺ βθϑϑῖῃβ ἰ0 ροββοββδ 

{86 ἱπδίν. στ (Π6 οηαΐπρ᾽ -6, 860 8 214 1} ὑπ6 οι. ᾿. 114. 

Ετοὰ Κ ο] ϊο 0 ὑπάἀουδέρα ΘΧΑΠΙΡΙΘ8Β οδὴ Ὀ6 οἰἑξοά. Βαΐ 

ἴι ταϑὺ 06 οὐβογυθά, ὑπαὶ ἢ (πὸ ἀρ. ϑπαϊπρ 8 ΓΘΘΙΪΥ͂ -6 ἀπ 

πού -α, ποῦ 8 Ὧ0 Ῥποποίϊο αἰ ΠΟΥ ἴῃ τοραγαϊηρ 88 ἰπϑίγ. 

[86 ἴοσηβ ὙΔοὴ ἯῸ Ππᾶνθ ΔΙΥΘΔΑΥ͂ ΟΧρ]δίμθα 88 ἀδί. οὐ Ἰοὺ. 
(δδ 251 Εἰ, δπὰ 269 44), 6. ρ. σοἴπ, ηιαϊδῖν, οαγὶ. 

ΝΟΙΙΠΟΥ οΔΠ ΔΗΩΥ͂ οΟΥΐαΙ ἢ ΘΧΘΙρΡ]68 6 ἔουπά ἰῃ ΘΟ ΘΥδηΐο. 
Βαυΐ, 88 ἴῃ Κο][16, ΒοΠ16 ΟΥ 8]] οὗ {π6 ἴοτπη8Β ψΠΙΟἢ 6 τοραγἀ θα 

88 ἴοο. ἴῃ Ῥ-ὁ ΤῊΔΥ 6 ᾿ΠΒ ΠΟ Πἰ8] ἴο0 : 4}1, 17 ἤ-6 ᾿ὰ8 (86 Ιάρ. 
Θμαϊηρ (ἴοΥ "-6 Ὀδοδιηθ "-ὶ ἴῃ ρτοθίμηϊο αϑυτηϑηῖο, 866 1 8 67. 4 

Ρ. ὕὅ8), 8016 δἱ ᾿ϑαβί, 1 1 νγὰ8 α. ἘΧΘΙΏΡ]68 οὗ 800}} ρΟΒβι 0]6 

Ἰηϑ γι πο 818 ἀτὸ αοίι, ἡγσπμα ΟἬῊἩ.Ο. “γἰ με. 

8. 2812. 11. Ἰπϑἰτυαμμοθηΐαὶ ΕΌΥΠ8 ψ ιὶῃ ἰδ6 0 ΥΠΧ 

«δὶ ΟΥ -πιῖ. Αροῃογαὶ δοοουηὲ οὗ {Π686 5 ῆχοθ. 88 ὈΘ6η 

σίνοῃ αδἰγοδάγ, ἴῃ ὃ 214 ρρ. 1715 ἢ, 

ἃ. Το ΒΟ ΣΧ -δὴ 1. 
ΑΥΘἾΔΠ. -ὖ, ὈθδοοΙηΐηρ -ὖ ἰοῦ ἃ σόνοὶ (1 8 488 

Ῥ. 858), ΟΡ. ᾿πδίγ. Ὁ]. -ὃ -ὐἴ 8 819, ο-ϑέίομιβ: σαΐΐο-ῦ ἴτοτῃ 

πο. 9αϊ ὍΟΙΣ, ορ. αΥν. ϑεό-φιι ῬΤΟΡΟΙ ΠΒΠῚ6Β Πᾶν -α-ῦ, 
88 Τγααία-ῦ, ΘΟτηραῖο ὙΠαΐ ἰβ 8ε1ϊ4 οὐ {86 ρθη. Τγαάαίαψ ἴῃ 

8. 289 Ρ. 180. ἐ-βύθιηβ: 8γέδτῦ ἴγοτη Ὠοπη. δὲ γέ Ὥοανῦ. μ-Βίθῃηβ : 
ζαγάμ ἴον Ἐζαγαάμ-εῦ (ορ. ἱπδβίγ. ρ]. σζαγάμ ἴου ἔζαγαμ-Ὁ 1) ἴγομῃ 

ποιη. ζαγα ᾿δἀογηγηθηί. αἰαηιῦ ἴγοτα ποι. αὖθ 'ογθ᾽, -απιὸ τ 
Ἐτη-δλὶ, ορ. τ. απηημη ὠμπαΐηηι ὈθΪον. φιαγεῦ ἴτοτη ηιαὶν 

ποῖ μ ν᾽, αδέογ-ῦ ἴτοτη ἀμδέν' ᾿ἀδιρὨ οτ᾽. 
ΟΙἹὰ Ιγῖ8. Νουΐοῦ π-βϑίθιηῃϑβ πᾶν ἔνδλὲὶ. 85. αὐ εηη 

απ. παϊημη, ἢ τ ἅτ ἴο ἰακὸ ἔρρεε δδὲ δ {Π6 στοῦ πα- 

(( 8 248 ρΡ. 201, 8 δὅ20 γ. 818, ὃ θδ7.1 ρμ. 06); οΡ. -ὃ »- 

πὰ -ὦ ἴῃ ἴπ6 ἰπϑίγ. ἀυ8] δπὰ μ᾽ υγαὶ (88 296 δῃὰ 819). Βυὶ 

(ἢ6 »ΥΟΙ Πα -ΌΥῚ ΠΥ Ὀ6 ἔς} τη; ΟΡ. ψῃδΐ 18 βε]ὰ ἱπ ὃ 8179 

ὁπ ἐῃ6 Αγϑβίϊο ᾿πϑύν. βίην, ἠ"ἄηιδηξ. 

ατοοκ. Βαεβίάθ -ῷκάι γ πὰ -φιν (88 σ-φίν Ὀοδίά6 σ-φί, 

8 449), ὙΠῸ ΠΥ ΤΟργοδοηῦ δὴ [αρ΄. διδλί-ηὶ (8 186 ρ. 62: 

Το κίθη, Β6υ. ἀδὺ βὅοῃβ. α68. ἀθγ ΑὟ188.. 1884, ρ. 102; δπὰ 



88 281.282. Τπϑἰγαπιθηΐαὶ δ᾽ ηρΌ]6Γ. 181 

[η6 Αὐΐποῦ8 τ. αν.3 ρ. 184). ο-Βίϑθιηβ : ϑεό-φι(ν). ἄπ-Βίθπῃβ: 

ἀγέλη-φι(ν). ὁ8-8ίθ 18: ὄρεσ-φι(ν). ζ- ἐϊ-βίοιηθ: ἦτφι. ψαῦ-φι(). 

κρᾶἄτ-εσφι(Ψ) ἰδ ἃ τρ-ξογιηιδίθ [|Κ φερόντ-εσσι, κοτυληδον-όφμ 

ΔΠΟΐΠΟΡ |Κὸ φερόντοοις (6 860). ΤΠθη {ποῦ ἅτ ἔπ6 δάγνθυθβ 

ἐνγητφι("), νόσφι(ν), λικρι-φί-ς, ἰῃ6 Ἰαδϑὺ οχίοῃἀθα ὈΥῪῚ (Π6 8810 

-ς ὙΠΟ ΙΒ 8665 ἰπ ἀμεφίς (8 241 ρΡρ. 185 ἢ); ἀμ-φίςς ἴοο 
Τηυϑὲ Ὅ6 δαἀ64 ἴο ἐπο Ἰἰδί. 

ΒΘ οὗἨ {πθ86 [ὈΤΤῚΒ 88 ἃγ6 ποὺ δάνγθβ Ψ6ΓΘ ΠἸΥΩΡ Ο8868 

ἴπ ἐ6 ἰδηριαρο οὗ ΗΟΙΟΡ πα 18 πη ξδίουβ, θὰ ΠΟῪ ΠΟΥΘ 6]86. 

ΤΊΏΘΥ ΜΟΥ υδ6α [ῸΣ {Π6 ᾿πδγατηθηίαὶ, Ἰοσδῖνθ, οὐ δ] να: δηᾶ 

ΠΟ ἀΠθγθηοο δὲ 8411] νγαθ ἔθ] Ὀθένϑθη {πθη δηα (ἢ 6 ΟΥΟΓΡ [ῸΓΠῚ8 

ὙΠΟ) ὝΟΓΘ υϑοά [ὉΓ {Π686 ὁ4868, 88 ἰ8β ΟΙΘΑΥ ἔγοση ἢ γα868 [{Κθ 

ἅμ᾽ ἡοῖ φαινομένηφι. ΝΟῊΝ δηᾶ ἔπθη ΗΟΠΊΘΡ ᾿88 ἐΠθπ ἴῃ {Π6 86 186 

Οὗ ἀαίγα οΥ ροηϊῆσο; υΐ (Π18 ψγὰβ Ὀθόδιβο ῃοῪ πδᾶ ὈὉΥ ἐμαί 

{ἰπ|6 ὈΘΟΟΠῚ6 ΡΟ ΒΠ|8, δηα {Π6 Ἰἰπριβιϊο ἰπϑεποὶ οὗἩ [086 ΜῈΟ 

ἔπ υ864 {Π6π οου]α ποὺ ΟἸΘΑΥΪΥ αἸβυ προ 88}: [Π6 τηθαπΐπρδ ΜΉΘ 

ΠΟΥ πιὶρῃΐ Ἰοριτηδίου πᾶν. ΤῸ οχίομα {Π6ὶῦ δρρ ΠΟΘ ΌΙ ΠΥ 

[8 γγὰ8 8ῃ ΘΑΒΥῪ πηδίνθυ. [ἡ {Π6}} ᾿πϑγ πη ηἶ8] 886 ἐΠΘῪ ὙὙΘΥΘ 
αϑϑοοϊαίθα Ὑ 10 {Π6 Ἰπδίγ, ἵππῳ χώρᾳ οἴο., ΜΈΝ τηϊρηΐ 4180 Ὀ6 

ἀδῖγα; δηᾶ ἰῃ {πον δο]αῦνγθ 86 τ ἢ {Π6 80]. ἵππου χωρᾶς οἷο. 

Μ ΒΙΟΒ ταϊρηῦ θ6 ροπῖνο (οΡ. ἐμέ-ϑεν υβρᾶ 88 ρ6ῃ., 8 244 δι. 2 

Ρ. 148).. ΗΟΥ ἰδθ86 [ὈσΙηΒ οδηθ ἴο Ὀ6 864 [Ὁ ᾿ηϑγιτηθηΐαὶ, 

Ἰοορίϊνα, δά δο]αύννο (μῸ αἰβιϊποίοη 18 τῆδάθ Ὀθύγθοη -φὶν δηά 

-φι 88 ὁ8860-8Β0ῆΧ68}) ἰδ πποοτίαὶη. ΤῊΘ φισοαβοθ οουἹα 6 ΘΠ ΘΓ 

ΒΙΠΡΌΪΔΥ ΟΥ οἷ]; 6. ρ. Θ 414 παρὰ ναῦφι ᾿Ῥοδὶά6 {π6 58810΄, 
θὲ 8α6}6 ([οΥ ἀοία!]8 866 Κύπηθν, Αὐδὲ. αΥτ. 12 ρΡρη. 880 ἔ). 80, 

ἴοο, ἴῃ Θ΄411160, -ὅο ἰ8 υϑ6α ἴπ {Π6 Β6Πη86 οὗ 1μαἱ. -ὅο8 «ὅμϑ, δηὰ 

ἰῃ ΟΘΥΙΏΔΗΪΟ -ὔἪὸ [ὉΡ ἤν (ΟΥ ἤ-"10) σὰ Ὀ6 υβροὰ Ὁ [ἢ 

ὈΪΌγ8], οα ὙΠΟ τηαίξοῦ 806 ὃ 8617: δηὰ Ὁθ6 1ζ τοιμθογθαᾶ 

(μαΐ σ-φί(») 8 ποί γοβίγίοίθα ἴο ὁπ6 πυμῦοῦ. Τὺ Δρρϑδγβ ὑδδὲ 

'ἱπ [π4ο-ἀογηδπῖο ἰἰβ6 1} (6 ἰπηδὶγ. -δῆῖ, -ηιὖ, δῃά (6 ὁ0Γ- 

ΓΟΒΡΟΠαΐηρ βυχ οὗ (Π6 ἀαΐ.-40].,), σοῦ ποὺ γοὺ οομρ]θίθ Υ 

ΡΙΌΡΑ]86α ὈΥ (Π6 δαά!ίοη οὗ -8. 
8 282. Ὁ. Το δ. ΓΧ -η. 

Βα τι δηὰ Θουιηδηΐϊο αθογὰ δυΐ βοδῃῖ πηδίθυϊ}8 

ἴὉΥ ἰγδοίηρ (πἰ8 βυῆχ. δ851κν. δϑαπδοηὶ δᾶν. ᾿ἔγοη)ῃ οἱάθῃ ἀδυϑ' 
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ἔτοπι ϑάμα- ᾿ο]4᾽, ἔογπιθα ᾿κὸ Ο.0.81]. ἐδεηιζ ἴσοι ἐο- 86, ἐμαί; 

γ ἢ ἐἢ6 δίθπι ἢπαὶ ορ. ἰπβίγ. Ρ]. δ8ώπξ- δρᾷ (δ 880). [πῃ Οἰϑυπηδηῖο 

-«ηὐὸ 1ῖΒ οοπ͵]θοίαγοαά ἰοὸ 06 (80 βυΐῆχ οὗ ΟΗ.Ο. κὲ πομδέαη 

ΜοὰΗ.α. ζω δαμρίομ, Ο.106]. αὐ κοίζάμηι, Α.8. ηεϊοϊσιθη Ὀθϑιά 6 

ημοίμο ἀαί. οἵ ημοῖμο ὙΠ᾿ (866 ΚΊυρο, Ῥαυ} 8 ατυπάν. 1 886); 
ἃ ΒΑΙΘΓ ΘΧΔΙΡ]6 18 Ο.166]. δεί- τα Α.5, ἄζ-ηι (8 421). ΟΥ̓ Ιτίβἢ 

ὙΟΓΑΒ, ΑἸΠΜΙΙΠ, ΤΩΔῪ ῬΟΒΒΙΌΙΥ οομίδη -Πιῖ, 860 ὃ 281 Ρ. 186. 

ΒΟ ΔΡΚ. -»ῦ ἴθ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ὑπ: Βυχ οὗ ἔπ 1,δίὴπ ργοποιῖπηδῖ δἀνθτῦβ 
διέηι, ἑμίον ένα, ἰδέ ἦηι ἐϑέΐητο, ᾿ΐητο ἀπὰ 80 ζοτίῃ ; [Π6 ΟΥ̓. οπάϊηρ ἰδ δαρροβοὰ 
ἰο Ὀθ ὅ-6-:η (60. Αὐπιθη. αγαγθτο δᾶγ. Ὀθδὶἀθ αγααγο-ῦ, ῬΡ. 188 ἢ), συ πίοι 
Ὀθοῦπθ δορε -ἴηι. Βαϊ 411} {πὶ8 18 ὑπογουὮ}ν πποογίαϊῃ. 

-ὩἘδὁρῚΒ ἃ. Ἰἰνηρ οα86 5 ΠΧ ΟΠΪΥ ἴῃ Βα] ο- ϑανοπῖο, ὙΠΘΓΘ 

ἔροιῃ μ0 Ῥγοθίμηϊο Βα] ο- ϑ᾽ανομὶο ρουοα οηναρβ 1Ὁ Ππᾶ8 τη846 

[6 ἰπϑίγ. βίπρ. οὗ ἐ- δηα ὠ-δίθῃῃβ. [1[. παῤίϊεηιὶ (141, παλὲὶ, 

800 ὃ 218 ργ". 188), Ο.Ὁ.8]. πιᾶβο. ρα (ΜΝ Ὰ16 ἰθι]ηΐῃθ 

ΨΟΓΟΒ ἤάνο {ῃ6 γο- Οὐδ) «ὅ74ᾳ [ΟἸΙΟΜΙΩΡ -02)4,) 88 ποδ)α 

μοδίϊ)ᾳ, 860 ὃ 216 Ρ. 180). 111. ϑαμιηὴ, Ο.Ὁ.81]. ὁυπονιΐ ἴογ 

Ἐονηδ-ηὐδ, ΪΟΒ. ὈΥ ἃ ΠΙΘΥΘ οἴδηοθ 18 ποί δοίυδ!]ν ἰουπὰ (] ὃ ὅ2 

Ρ. 44). Ιπ [86 ρῥγοθίμηϊο βϑίαρο οὗ Βαϊ ο- αν. 0 ϑηάαϊηρ -ὑπεὶ 

ψὰ8 ὈΟΙΤΟΥΘα ἵγοτῃ ἐσβύθιῃηθ ὈΥ δίθῃιβ ἴῃ 2, 77), δῃᾷὰ 8 ([Π6 8816 

ὑπΐηρ ΒΔΡροποα ἴο [μ6 ΟΟΥΟΒρΡΟΠπαΐηρ Θηαΐηρθ οὗ ἰπ0 ἀυδὶ δηά 

ῬΙΌΥΑΙ φιτοᾶθοθ, 8 402): 11ῃ. αζρηιοηεϊὺ Ο.0.8]. καριοη-ηνῖ, 

110}. μισίογ- πὲ, Ὀὰὺ 51αν.,) ᾿πϑίθϑδα οἵ Ἐηιαΐθν «ἴηι, ἢδ8 ηιαΐον-ἴ)ᾳ 

ἡιαΐογ-ῖᾳ, 7α8ὺ 88 ἰὑ [88 ποίᾳ ποδέέζᾳ ἱπμείοδα οἵ “ηποῤῥιρηιἴ 

ἴον (86 ἐοπιίπῖηθ (806 ἂρῦοτθ); 121}. αοδοδ-ϊηὶ (ΟΡ. Π ὃ 182 

Ρ. 422) Ο.Ο1]. 8ἰουο8-ζηδ. πὰ Β᾽Ι΄ανοηὶο - 18 ἰουπὰ ΜΠ 

θ-δίθπι|β 88 Μ76]1, ἃ8 οἰκο-"ἷ, αἷδοὸ οἰδέκιατηηι οα (86 ΔΗΘΙΟΡῪ 

ΟΥ̓ μ-ϑίθιηβ (ορ. γοίίζον, Ζιυν Οἴθβοι. ἀθῦ πο. 260]. ἱπὶ Ε188., 

ΡΡ. 22 [); σϑϊο-αὐγίιζ (Ὀθϑιἀθ -αδ) ον) πὰ (86 οἷά ψγϑὰκ 

δταᾶθ ἴοσῃῃ οὗ {Π6 ϑυΐῆχ -ἰο- . 8606 ὃ 868.ἁἐ Οὐμρατθ ἔυγίμοῦ 

πῃ. ἀἰα]. οὐκὶ δηὰ ζαξζδιη, ὃ 210 ». 118, ὃ 2τὺ 

Ρ. 180. 
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Νονιίπαΐἧοο απὰ Αοομϑαΐίυα Τμαΐ Μαϑοιιζῖπα απα Κορ πίηο.1) 

8 288.(ὡ. ΤΊ [π40-ὑοετηδηΐο δγϑίθπη οὗ ἀυδὶ] οδ8θ8 Ὑ88 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ὍΠΟΥ ἐμᾶπ ΔΗΥ͂ οὗἨ ποβθὸ ψ μοῦ πᾶν θ66Π ὈΓΘΒΟΥΥΘα 

ἴῃ βοραγαίθ οἰἴβμοοίβ οὗ (86 οΥ̓βΊΠ8] Ἰαῆρυαρο. [Ιὲ ἰβ ἔσθ, {Π6 γ6 

Ϊ8 τϑᾶβοὴ (0 Ὀδοίῖον ὑπαὶ ἰποῖθ 88 ΟἿΪΥ 0Π6 [ΌΤΙ] [ὉΓ {πο 

ποιρὶπαίϊγο, δοοιβαίϊνγθ, δηἃ νοοδίϊγο ἀπ8] ἴῃ ϑϑοῖὶ οἶ488 οὗἨ βίθιῃβ : 

Ὀὲ 1 18 ἸΩΡΓΟΘΔΌΪΘ ἐμαὶ ἐπ 10 ἼΟΙΘ Π0 ΤΠ0Γ6 ἔπθ ὕνγο ὈΘ6Β1468 

-- ὁ88 ἴον ἀδίϊνθ, δοϊαίίγα, δηα ἱπβίσυπηθπίαὶ, 8η4ἃ Ο0η6 [ῸΓ 

σοηϊνο δηᾷ Ἰοοσδῦνο. ΕΌΡ οη6 {πΐηρ, (Π6 σον δηα ἸΟΟΔΕΙ͂ΥΘ 

Βαγο αἰ δγθηΐ ΤΌΓπιΒ ἰπ Ανθβέϊο (ρθη. -ὦ, 106. -δ); δὰ 18 {π 616 
ὙΟΥΘ ΠῸ ΟΥΠΟΡ τϑάβοι, ἰξ σψουἹὰ 6 ᾿πΠρΡΡΟὈ40]6 ΒΙΠΠΡΙΥ Ὀθοδιδο 
'π {μ6 αἰ ογθαὺ Ἰδηριιαροθ τὸ δηά {ἢ ΒΔ116 Τηθϑηΐηρ ΕἾΘ ἰο 

οῃαϊηρβ ὙΠΟ οδπ ΠΟΙΓΠ6Ρ Ὅ6 οοηῃπθοίθα ΡΟ Θ ϊοΑ ΠΥ. ΠΟΥ Ὁ6 
80 Πη8η]Ρ 0] θα 88 ἰο βϑυρροδὲ ἐμδὲ οπθ οὗ {μθπὶ 18 ΟΥ̓ρίπα], δὰ 

0π6 ἄπ ἴο ΔΠΔΙΟΡΥ. ΝῸὼ βίῃρ]θ στουπά- στη ὁ 6 ΟἾΥΘΏ [ῸΓ 

[Π686 ομάϊπρβ οὗ [Π6 ἀαί. (40].) ᾿πϑίγ.: Β5Κτ. -δυψάηι Αυοϑϑί. 

εὐγαηι, Αγυοϑί, -ὄψᾶ, Ο.ΟἿν. -ὃ η- (ὰ οὐδ μ"), 1. -ν (αὔου 

ΠΟΙ βοιποίῃπρ τπηῦδὲ πᾶνθ ἀτορρθα) δπᾶ Ο.0.3]. -.᾿θτπὰῷ, ουθὴ 

1 ψὸ αἰδγοραγά ὑπ6 ΑἸ ογθηΐ 1π 114] οὗὨ ἴΠ6 βυδῆχ, πὸ δὲ δπὰ 

ΠΟῪ “ι, δπὰ ἰδκο οἱ᾽ Π6 αἴῆχ ἤδηι (800 8 2960... 850 γἷὸὸ 876 

ἄγαν ἰοὸ οοπ͵θοίασα ὑπαὶ ἐποῦθ ψϑ ΟΥρΠΔ}Υ 4 αἰ ἴογοηΐ 

Θπἀηρ [ῸΓ ἐῃ6 ἀδί. (40].) δηὰ (6 ἰπϑίὺ. Βαυΐ ποθ ψὸ πηθοί 

1) Εοὸν ἰμὸ θα), 860 πθ [0] οίης δαϊπογίεῖθ8: Ἧ. το ΗΠ ο] ἀΐ, 
ὕνον ἄρῃ θυΑ]}18, Βοι]. 1828 (668. Ὅοτϊκο ΥἹ 562 8.). Βι]θοτιοίη, θοῦ 
ἄθη θυ δ)15 1π ἄθπι Ἰὰς. ϑρυδομϑέδι οίο., 96}: η8 Φδμτὺῦ. ΒΌΡΡΙ!. ΧῪΥ͂ (1849) 
ῬΡ. 872 . Ἐν. Μῦ]]οτ, θοὸν ὃ 04] ἐπὶ ἱπάορζοτγμ. υπὰ βομέ. βργδοι θὲ, 
Ὑ Ίοα 1860. Μοτίηρον, ὕθον ἄθηῃ ἱπάομογηι. 0.4] ἀον ο-ϑέδπιπιο, ΚαἢπΒ 
Ζιβοῖν. ΧΧΥ͂ΠΙ 211 δ. Οδὲπμοῖϊ, δον ἀθῃ ποπι.-860.-γ700. ἀπ8]. ἀδΥ ἰ- 
πὰ ἐ-Βιδιηπιο, ΜοΟΥΡΗ. ὕπὲ. ΠῚ 188 δ. Ετιέσθονο, 6 ἤογΐβ φυϊθυδάδῃι 
Βυπιοτὶ ἀ086]18 ἰπ Ἰΐηρυα ἀταοοα, Βοβίοοϊς 1887. Βίϑθος, 0 ἀπε] πυπιθτο 
δρυὰ ορίοοβ, ᾿γτίοοβ, Αἰξΐοοβ, ὅθῃα 1864. ΟἾ]ον, ὕδον ἄθη Θθῦγδυοι ἀθ8 
ῬυΔ] οὶ ΗοπιοΡ, Μαΐης 1884. Κοοϊ, ὕδθον ἀθηὴ Ῥπδ] ὈοΐΪ ἀθῃ φτίθοἢ. 
Βοάπογη τοὶΐ Βον οἰκο εἰ ραπηρς ἀθν δὲϊ, [πβοῖτ., Ὑ ἀγζῦυγς 1882 (Μ. βομιδησ᾽ 
Βοῖἐν. ΣΡ ᾿εἰδί, ὅγηϊ. ἀοΥ στ. Κὅ0νυ. 1. οοννα]ὰ, Ὸ9 ἀυα!ὶ Ὠυπιθῦοὸ ἴῃ 
ἀἰδΙθο 8 Αϑο]οῖὶβ οὲ Πουοῖὶθ αυ8ὸ ἀϊσυπέαν, Βοριοοῖς 1881. Δ η161880Ὲ) 
ΑἸεΘ Ῥυδιοτπιθη ἱπὶ [,ϑὲοΐη, Ῥδ0}}}8 ΑἸ α]. Βέμᾶ. ΠΠ 181 (. ΕΌ9], ὕδον 

ἄδῃ οοἸ ἤβομϑθη Ὠ04}18, Καδη- ΒΟ ] οἱ 6Υ᾽ 8 Βοὶΐν. 1 10 Μ΄ 
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ὙΠ} ἃ ἴγοϑῃ ἀπ βοα γ. ΤῈ 8. ΑἸ νγα 8 ροββὶ Ὁ]6 ἔπαὲ ἃ ρίνθῃ οᾶδθ 

πᾶ αἰ δγοπὶ θη αϊηρβ ἴῃ αἰβογθηΐ βίθπηβ, ὁπ6 οὗ ψΒΟἢ πγα8 Κορί 

ἴπ 0816 ἰδῃριαρθ, ΔΠΟΙΠΟΥ ἴῃ δηοίμοσ. ΤῊ ἯῸ ΔΓΘ 88 [ΔΓ ἔγοπι 

οΟΥ ΔΙ ΠΟΥ 88. ΟΥΘΓ. 

Βοιανὶς, ΕΟΙ]]ονίης ΒοηοΥ (ΑΒ. ἀον αδέϊ. 668. ἀον ὙΊββ., ΧΙΧ 
142 61), ΜΑΊΪοΟΝ δπὰ Μοσίηρονῦ δϑβῦπιθ ἐπὶ βδηβυῖς 88 ἱημ ον (θὰ ἔτγοπι 
[π6 Ῥδγϑθηΐξ ἰδηρῦδρθ ἃ βρϑοΐδὶ ἀπ] γοοδέϊγο ἴῃ -α (Μίδιῖον, 19 Ἰδῆρϑη 
οο. 180: Μοείηρον, Κυππη Ζοίίδοιν. ΧΧΥ͂ΙΠ 238). Μογίηρον. (μΐη 8 

πὲ ατ. δύο ΠΙΔΥ ὈῸ 8ῃ ΘΧΘΙΙΡ]Θ οὗ {πῖ8 ἐοτιιδίΐοη. [ Ὀθ]ῖονο ἐμδὶ ἐπ 080 
ἔοσταβ τσϑὲ Ὀ6 Οὐ μουνίδο Θχρ]δἰηθὰ; 800 8 289 Βθηι.,) ὶ 298. 

ὟΥ 6 8881} 8680 8ποὸῃ (88 285 δηὰ 811) ἰμδὺ βοπιθ ἀυ8] ἔουπη8 

αν {πΠ6 ἸΟΟΪ οὗὁὨ β᾽ῃρΌΪΑΡ οα868, δῃᾶ ἐμαὺ (Π6 ἀμ] 1ᾷθα 18 

ΘΟΠΥΘΥΘα ποΐ ΟΥ̓ (6 οΑ86 δπαϊπρ, θὰ ὈΥ (16 ρατὺὶ οὗ ἰΠ6 ποσὰ 

᾿π]  αἸαίο! Υ ργθοθαϊπρ {, ἐμαὺ 18, ΒΥ {Π6 βύθπι. 

Α ΤΑἸΡΙΥ Ἰαῦρο ναγϊοίυ οὗ ἄπ] ποὰμ ἴΌΓΠΙΒ ΤΠΔΥ Ὀ6 866} ἴῃ 
[Π6 οἸἀοδβί βίασοβ οὗ ἀσγϑδη, ασϑεὶς, δὰ [τἰϑῃ; δπὰ ἐπῸ ἀπ] 18 
8.}}} Ἰἰνίπρ ἰπὰ βοια Γππδηΐϊαη αἰ] οίβ, δπὰ ἴῃ βόμιο δ᾽ δυοηὶο 

Ἰδηριαροθβ. ὙΟΙῪ ΤῸ ἰγαοθθ, ἰ ΔηΥ, 810 ἰ0Ὸὸ ὃ ἴοππὰ ἰπ 

Αὐθηϊδῃ, [Γ(8]16, ΟΥ Οἰυτηϑηΐο, οὐθ ἴῃ ἐπ6 Θαγ] οϑὺ ΓΘπδ᾽ 8 οὗ 

{μ686 ἰαπρίιαροβ. [Ι͂π [[4}10 δῃηὰ (ὐθιτηδηΐο, (6 ΟἿΪΥ σοΓάβ 

ΜΠ οδηὴ Ὀ6 80 ΓΟΡΑΓαΘα ἅ16 ἃ [07 ἀυ8] ἱπῆοχίοπβ οἵ {Π6 
ΟΓὰΒ ἐιῦ9 δηα δοίδ, δηὰ βΒ6ύϑσαὶ ποῦ [ὈΤΙῚΒ ὙΔΪΟΙ ΔΥῸ 6χ- 

ὈΪαϊμθα, ΙΠΟΤΘ ΟΥ 688 ΥΡροΙ ΠΟ ίοα ΠΥ, 88 ἀυδὶ οᾶ808 (860 

ΠΕ ΘΙΒΒ0η Β ΟΒΒΑΥ οἰἑοα ἴπη ἔπ ἔοοίποία 0 {π6 ργϑοθαϊπρ Ρᾶρ6, 
ΚΊυρο, ῥα} 8 ατυπαν. 1 884, δπα Βαγίμοϊοιηδθ, ϑίια. ζὺγ ἰαν. 

ΘΡΥΔΟΙ δΒοῃ. 1 61). ΟΥ̓ἁ Αττηοπίδη σψογᾶβ, ογζ Ὅνο δπᾶ αἴ 
᾿οἰραῦ (ορ. 5Κν. ἀρᾶΐξ αδ,αιί) τοῦ Ῥϑυμδρ8 πᾶγθ ἀν] δῃάϊηρ8 
νι οἢ ΠᾶΥΘ ὉΠπαΘΡΡΌΠΟ ΟΠΪΥ͂ ΤΘΡΌΪΔΙ οὔδηρο (οΡ. 8 166 ρ". 1, 

8 112 γ. 20).}} 

8 284. Τιοὺ ὰ8Β ΠΟῪ (ΓΗ ἴο ἃ βρθοῖδὶ οοπϑίἀθγαίίου οὗ {116 

ΠΟΙηΪη δύνα δηα δοουβαύῦϊγο 8800} 1] 6 δα ἔθπιϊ ΪΠο. 

Το ἢγϑὶ ὑπΐηρ ἀο ποίϊοθ 18 (δὺ ἐπὶ8 ἔοσιη, Κὸ [Π6 ποιη. Ρ}].; 

1) ΤὴῸ ρνιδάπδὶ ἀθοόδῦ οὗ ἐμ ἀυα)., διὰ ἐμὸ ὙΔΥ ἷἰπ σον ἰὲ 18 
ΘΔΌΒοΟΥΓθθα ἰηΐο ἴ᾿ 6 Ρ]υ τ}, οδῃ Ὀθ0 Ὀθδὲ ἐγαοθὰ ἴῃ 1 πυδηΐδη δηὰ 8] υοηΐο. 
Βαυὲ {18 γοΥγ ἰηθέγαοίίγο Ρΐθ00 οἵ δὲπὰγ οαπηοΐ ὯΘ ζῸΠπ0 ἱπίο ἤθγθ. ΕὋοτ 
[80 ἰπυδηΐαη, 800 Βτγδοϊκπον, Αγοιὶν Εν δ]αν. Ῥμϊ]]., 11 262 ἢ; ἴοι 
Ῥοϊΐδιι, Βαυδουΐη ἀθ Οὐυγίθηδαγ, Κυἢπ-86}}. Βοῖῖν., ΥἹ 68 8, 
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οοὐἹὰ θ6 υδοᾶ ἴον {6 γοοαίννο: δῃὰ ὙΠ6Ὲ ᾿Ὁ γὰθ 80 804, 11Κ6 

{π6 ποπι. Η]., {π6 ἢγβὲ 80118 0160 σαγτὶθα {Π6 δοοθπί ἴῃ ϑ'ϑῃβ κυ. 

Ορ. ὃ 200 ρΡρΡ. 82, 8. 

ΕἾνο ῥτορίμηϊο ἰγρθ8 οὔ ἔογυπιδίϊοῃ ΠΙΔῪ ὃ6 αἰδβέϊπριθηθα, 

οδοὴ Ὀθοηρίπρ ἴοὸ ἃ βρθοῖϑὶ βίθπι Οὐ βϑίθιηϑ. (ἢ) -ὔ -ῦ ἴῃ 

θ-ϑίοιηβ: (Πὴ -αἱ ἱπ ἄεϑίθιῃβ: (110 -ξ ἴῃ ἴ- ἐξεδίοτηβ: ([Υ̓́) -ἴ 

απ .-ὦ ἴῃ ἐ- πᾶ μ-βίοιῃβ: (7) -6 ἰπ Θομβομδηΐ βέθιηβ, 8618 ἴῃ 

«-;- -ἶᾶσ, πα βίθιηβ ἰῃ -ἅ- -τ-. 

8 286.(ὈὨ 1. Μαβου μα 0-86:η8 πᾶν [ῃ6 ΘΠ ηρΒ -ὧὖν 

διά -ὅ, "μίφσδιι Ἰμίφό. Ὀϊδτοπὶ οχρ δημαίοη8 ἃ. ρίνθῃ οὗ 

8686 ἀουδ]οὺ ἔυΓΙΏ8. 

Βοιδεῖς. Οδὲποδ᾽ (Μοῦρι, ὕπίὶ. ΤΥ͂ 259), δαρροτίοἀἁ Ὀγ Τοῖρ (Βοἰίε. 
σὰν ΤΘΉΓΘ στοὰ ἀθῃ ψμοβο 6  ἐοβθη ῬΓΟΠΟΙθη, ὈΡ. 45 ἴ.), μοϊὰβ (πδὶ -ὖ 
Μ88 {Π0 οτὶρίὶπδὶ οδβοθπάϊηρ (-Ο [ὉΓ -Ὁ 6. ἴπο0 οπαϊηρ οὗ ΟὟ. πατέρ-ε, 
ΟΥ̓ΠΙΘΓΘΙΥ [Π6 θυ ῆχ ὁ Ἰοηρίμθηθα, ΘΟΙΡΑΓΟ (9 -ἢ δῃὰ «ὁ οὗ βίθιιβ ἴῃ -ἴ- 
δηὰ -"-, 8. 288): -ὅ. πἢ6 Ὀαϊΐθνοθα ἰο Π6 ἐπὲὶβ - ὁ ἃ ρμδγίϊο016 ὥ, Βοίι {π|686 

ϑηδΐηζθ, ἔπ ΟἹάοΥ -ὅ δπὰ 6 ἰαΐϑὺ -ὔ, ὈΘ τοραγὰβ δὲ μαυΐὶηρ οὐχί παιϑα 

ἀυτίης ἔθ βοραγαίθ στονσίν οὗ βοραγαίθ ἰδησυδίθθ; 9 ἔοσπλον Ὀοίηρ υϑοὰ 
ἰη ραάϊο ὈΥ Ῥγθίθσθμοο Ὀθίοσθ οοῃϑοηδηίθ, δηά ἐπὸ Ἰαὐΐον ὈΘέΟΓΘ βοηῃβηίβ, 
ΤΩΘΓΟΙΪΥ Ὀθοθῦβο ᾽ξ νγ88 οαδίϑρς ἐῸ ῬγΟΏΟΌΠ6Θ ἔμθπὶ 80. Θυΐϊξθ δῃοίθον Υἱθν 
8 ἰκοῦ ὉΥ Μοτίηρον (Κυλπ Ζίβοιν. ΧΧΥΠΙΙΙ 211 8.). Ταϊκίηρ ἷ8. δέδπά 
ὌΡΟΣ ἐπθ υ80 οὗ -ἃὦ δηὰ -ἄμ ἰπ Ὑοάϊΐο (866 1 ἃ θ45 Ρ᾿. 488), 0 Δββιπι08 
ὑπδὲ ἐπ οΥχἴη81 οα80 ϑπάϊηρ γ͵Ὃὸ8 -ὅμ, Ὑ ΠΙΟΝ ὈΘΟΘΙῚΘ -ὅ ὈΘΙΟΓΘ ΘΟΠϑΟηΘηἶ8 
ἴῃ ἔθ ρμδγϑηξ ἰδησιδρο. ῬΘΡΒΔΡΒ Ὀοΐῃ [Π080 ΘΧΡΙ]Δηδεϊ ἢ Β πη Υ ὈΘοοι δἰ ποά 
88 [Ὁ]]Ο8. ΑΘ ΠΙΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ “ ἴο Π6ΥΘ ΤΘ8}}}ὺ ὈθΘη 8ῃ ἱπάορθηῃάθης ρϑείϊ0}0 
ὙΓΚΙΟῚ Ὀθόδπῖθ δἐἐΐδοιιθὰ ἐο (ἢ 6 ο886 οπάϊηρ -ὃ: αὶ [πδὺ [6 Ἠϊδίογίοδὶ -ὦ 

(θΚνι. πιο τὸ πᾶν -ἃ τ. -ω οἰο.) ἰδ ποῖ ἀΐγθοῦ Υ ἀθβοομάθὰ ἔγοπι ἐδ 
υποχιοηἀοὰ - ὙΠΟ Ὀσοοδῖιθ -ὖμ ἱπ (6 πιϑῆποῦ βυρ(οθίοα, ὈπΓ 8 ἐπ0 

ΒΏΔΡΘ δϑϑαπιοὰ ὮΥ -ὅμ Ὀοίοτθ οοῃβοηδηέθ, 88 Μοχίησοῦ μο01].8 (-ὖῦ ἴοτ -ὧμ 
Ἶκὸ -Φ ἴον -δΐ, 800 8 346 ρρ. 144 ἢ). “ ΙΔῪ ὍΘ οομραγοὰ πὶ τε “ἔπτο᾽ 
ἴῃ Ἦμ-ί- Ῥμοσον (βθθὴ ἴῃ [,8ὲ. υδεσίηίξ οἴο., 860 ὃ 177, δηὰ Μοτρῃ. ὕπὲ ΄06ῦ 
28 6) δπὰ Κ81κν. ὠ-δῆδί ὋὍοΙδ᾽ (ορ. αοῦν, δάϊ):1) δηὰ ἐποὸπ πὸ τοῖσί 
ΘΟΙΙΡΑΓΘ 6. ζ. Ἦδ-μ (ΞΞ 85Κε. ἰώ) πὰ Γι. ἐὅτμ, ἰῃ9 ἀπά] οὗἨ ἐὰδ “Βο, 
ἐπαι, 16 ἔπο ρῥγοοί πο οπάϊηρ οὗ ἐπ ζϑη. ἀπα] οἵ οὁ-ϑέθπιβ ΔΒ ὅ“Ὅμ.8 ΟΥ 
Ῥκε9 (ΒΚνι. -ὅδ Ο.Ο.8]. «ὁ, [9 βδπὶθὸ ὦ πυρί Ὀ6 οοηἰαϊποὰ ἱπ [0 

1) ΠῚ [16 μ- οἵ μεδλᾶϊ ὁποθ πιϑϑηξ “ἔνγο᾽ οὐ βοπιοί πη οὗ πὸ [ἰηὰ, 
ἰὲ ἰἴ8δ παίυταὶ ἰο οοπηθοῖ [δ ἢγϑὲ ραγὶ οὗ ὅτ. ἄυμ-φω 1,81. απιοδὸ πὶῖι οἰ. 
αητβαν Ἰλῖῃ. αἢοίνα:8, διὰ ἴο ΘοΙηρατθ 88 [Ὁ]]οτγ8: ϑ1κρ, μεδῆάί: τ, ἄμ- φω 

ΞΞ υὔοίογί: αοἰῃ. ἀπ -βαν. 
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δοηϊεῖνο δπὰ πὸ τηϊρηξ ΤορδΡὰ -8 88 (860 βίδρυδι ψϑηϊίνο βυΐῆσχ. Το 
Αγνοβέϊο 100. ἀυδὶ ἰῃ -ὃ ΞΞ [ᾶἀρ. δον οὐ ἥτε πουἹὰ ὃὉ6 4 ἤοσιῃη πίἰίϊπουὲ 

ΔῺΥ 6886 Βιίῆςσ, ἰαδὶ |ἴκθ. 887. ΟὟ. 100. δό-μεν ὈΘ8᾽46 ΟΠ. ποι- μήν" 

Οοπιρᾶγο ΜουΐπροΓ, 88 οἰἑθά, Ρ. 2838, δῃηὰ 8 311 οἵὗἁὨ ἐπἷβΒ γοϊυπιθ. Ὧο πιυβὲ, 

Βονονοῦ, Ὁ0 ΘΔΡΘΟΙᾺΙ] ποὲ ἰο ἱπίου ἔγομπι ἐ|089 ἤδοΐβ ἐμβαὲ 4}} ἀμ] οδβοβ 
ὝΘΓΘ ΟΠ66 ἔοτιηθα ὈΥ δἀάϊηρ δἰπροϊαν ο880 Θηαΐηρθ (0 ἃ ἄσα] βίθῃῃ. Τὸ 
Θχρ]αΐη βυοἢ βυϊῆχοθ 88 Ο. 83]. -θὰ 81. εδλνᾶηι 88. ΟΥ̓ ΠΔΙΥ ὈΘ]οηρίην 
ἰο ἐπ6 ϑβίηρυϊας πουἹὰ Ὀ6 8 ΔΥΘΙΥΔΥΥ δδϑυτηρίϊΐοη. [Ι{ 18 αυἱο ἰΚΟΙΥ 
ἐπδὲ ἔπ οΘ48608 οὗ ἐδ ἀμ} δ΄ ἤοσιηϑὰ ὩΡΟῚ ΠΟΓῸ ὑπδη ΟΠ6 ὈΥἰποὶρ]6. 

Αγγᾶη. ὅ8.1κν. γοά. ογζᾶμ οἵκᾶ; ἴὰ ἴῃ Ἰαίον Ἰδηριδρο 

ΟἾΪΥ οὐζᾶμ, αἰ βουρῃ {π6 οπαϊηρ -ὦ 'ἴ8 Κορί ἴῃ ΟΠ ρου Π68, 

88 ἀνά-ἀαδα ᾿ἀυοάθοίπι. Ανοβϑί. οοῆγκα (-ἀτρ οδπποί Ὀ6 ἔουπά, 

866 Βανί ΒοΪοπμαθ ἰῃ Β622. Βοϊίν. [Χ 801); ΟΡθσβ. σαμδᾶ ἴτοχῃ 

σαιιδα- ᾿θατ.. 

Ιῃ Αγπιθηΐᾶπ, ὁγίς ἔνο δηᾶὰ μῦ' Ὃοἴο᾽ ΠΠΔῪ ὃδ6 ἰβοϊαίοα 
ΘΧΘΙΡἾ65 οὗἩ {Π18 οᾶ86 ϑῃπάϊηρ; 8660 ὃ 288, ραρθ 190. 

ατθοκ λύκω, δύω; οχ δύο 866 8 298 ρρ. 191 ἢ. 

Παἰὶὰ 88 8ὸῸὸ ἀπ] ἴοστῃ ἰοῦ οχοορὶ αφιδῦ, οοἰδ, ἄμμο 

( 8 6δὅ. 2 ρ. 802). ὕπὸγ. ἀμν 'ἄπο᾽ [88 {π6 ρ]υγαὶ βοχίοῃ 
[Ὠγουρμουΐ; ορ. ὃ 166 ν. 1. 

Βοίδι. ομαϊηρβ ἃγὸ βου ἴῃ [γἰϑῃ. ΟἿἾν. ἄατ αὖ, οἹ6Γ 

ἄᾶι, ΟΟΟγιν. Μιὰ Βγοὶ. ἄομε ὕπνο -ξΈε 5κυ. ἀνᾶζ, δπὰ ΟἿν. δα 
(Ὀοΐογθ βυθϑίβηςξνθ8) Ξε 5Κν. ἀνά (1 ὃ 90 ρῥ. 85). [πη {πὸ υἡ- 

δοορηΐοα ἤπα] 8118 0108 οὗἨ οἴποῦ ἄμ] ψόογὰβ πὸ ἰτᾶθ06 οϑὰ ὃ6 

[ουμά οὗ ἐπ0 ἔνψο ϑπᾶϊπρβ βἰάθ ὈΥῚ δἰάθ. Ο.1γ. μὰ8 ἀὦ ζδγ, 
ΜΠ086 οτἱρίη ἰβ ποὲ αυΐξο οἶθαῦ (οπθ σου οχροοὶ ")ὦ ἤων 
κὸ [16 ἰηϑέγ. βίπηρ. Πὼ τὸ “μγο); (86 ἴῸΓπὶ ἸΟΟΚΒ 1Κ ἃ 

ΠΟΙ. δίπρ. [ὑ ἰ8β ἔσθ ἰμαΐ {π0ῖ0 ψὰθ ἃ ὀοῃῆμσθηοθ οὐ {ἢ 

ΠοΙη. ἀπ8] δπα {πθ ποῖη. Ρ]0ΓΆ] ἴπ ἐ- Δη ἃ μιδίθιηβ δἂπὰ γ-βίβ πη 

(καἰ, δέει, 866 ὃ 288; πιαϊνγ, 866 8 289); θαυΐ [Ὁ 866 18 [0 Π|Ὸ 

ποί αὖ 4}1 ργοῦδθ]6 ἐπαὺ {Π6 ἔογπι οὗ {Π6 ποιη. βὶπρ. νὰ8 υ86α [Ὁ 
{π6 ἀπ8] ἰῃ π|886. ὁ0-8ύθ η8 ΒΙΠΊΡῚΥ Οἢ {{|18 ὩΠΑΙΟΡΥ. [ΤΙΔΥ͂ ὈΘ 

Δ]ο οα ἰο βυρραοδ {παὐ {Π6 -ὅ οὗ ᾿ώμδ ἴῃ ᾿άμδ μῖγῦ ργονοηϊοα 

Ἐμγο ἴτοιη. ὈΘΟομηρ μγ, ΟΥἨ Θμδηροα 10 ὈΥ Ὀδοϊκ να 858]1η}- 

Ἰαϊΐοι, 80 {πὲ {π6 ρῆγαβθ θθοδιθ "ἀμᾶ τἰγὰ δπὰ πο ἀἄ ζδν: 
Δ Έ1]16, ΘΟΠΥΟΥΒΟΙΥ, ἱπ ὑπ6 ἤθιηίηἶπθ, αὐ ᾺΒ δβϑιτη]αίο ἃ [ΟΥ̓ ΘΓΒ 
[0 (Π6 οπάϊηρ οὗ {ῃ6 βιρδβίαμενο (8 286. Τῆυβ [Π6 ποχη. 

βίῃρ. δηὰ ποῖῃη. 800. ἄμα] οδηθ ἴ0 ᾶῦθ {ῃ6 βᾶ:)6 ἴουτῃ ἴῃ 

πασανανανν 
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0-βίθιιβ, ὙΠΟ Δα ΒΔρΡΡρΟΠΘα ὈΘέογΘ ἱπ 411] ΟΥΒΟΙΡ βίθιῃηβ ἴῃ {Π6 

ΓΟΡΌΪΑΙ ΟΟΌ8Β6 οὗ ΡῬμοποίϊο ομδηρθ; δηὰ ἴὁ ψὰ8 ἱπ {Π]8 ὙΨΑΥ͂ 
(Βαὲ {89 β'ηρ. πι880. ἐ6η6 (Πγ0)ὺ δηαὰ {πῃ βἷπρ. που. αϊέφοα, 

ἐθοῖ, αἷπηοι οδτὴθ ὈΥ ἴΠῃ6 ἀπα] τηρϑηΐϊηρ ὙΒΙΟΝ (ΠΟΥ͂ ΠαΥΘ (88 

ἰη αα ἐΐόμο, δηα δὸ ζουί ἢ). 

ΤῈ 18 ἃ ααρβέϊοῃ σβϑίθμον Ο18]]. οογοο-δγ οίο, οἰἰοα ὈΥ Βίοϊοβ, 
Β62Ζ2. Βοῖίν. ΧΙ 142, 162, 18 ἰο θ0 ἐταπδίαίθα ὙὋΠ6 ὑνο πᾶ κοδ᾽, 
Δα (ὁ ὍΘ ΓΟΡΑΓαΘα 88 8η ἰπβδίδῃοο οὗ {6 ο]α ἀυδὶ ἤογτηδίίοῃ. 

560 Εγπδυ, Μόπι. ἀθ ἴὰ ὅοο. ἀθ Ἰΐηρ., ΥἹ 188 

αογμδηΐο. ΤῊΘ ΟΠΙΥ ΟΙΘΑΡ ΒΌΣΥΙνΑΙΪΒ οὐ (18 ἀ18] ἔΌΥΤ ΔΓ 

Ο.166]. ἐσαις Ὅπο᾽ (ὙΒ] ἢ πᾶ8 Ὀθοοπιθ πθυΐ., 866 ϑίγοιθογρ ὨΪ6 
σοση. Οὐπιραν. δυΐ -ὅ2- Ρ. 88) Ξξ ϑκκυ. αυᾶι, ἰοίέΐοσο ΜΝ ΘΕ γ᾽ τε 
“ἰδοίμσι, τε βκν. ἀνά, δηὰ Οοίῃ. αὐέάμ ΟΑΗ.Ο. αλίο --Ξ Β[κν. 

αὐαύ. ΚΊυρο, ἴῃ Ῥαυ]- Βγαι θ᾿ Βοὶίν. Υ1Π 506 8. οοπ͵οοίυγοϑ 

ἰαὲ α ἴον Οἰθυμιϑηῖϊο Βα ϑίβη γα] ΓΟΥΙῚΒ οοπίαὶπ [ἀρ. -ὅ, 88 

Α.8. (μοπ. 866. Βἰῃρ.) ποδὶ ᾿ποβθ᾽ (βθῃ. "084), ΘΟΙηραγο Ρδυ} Β 
ατυμπαν. 1 884 δπα 609: [Π18 οδηρθ ἴοι ἀι8] ἰο δ᾽ Πρ ]γ, 1 
ΟΟΥΤΘΟΣΪΥ δϑβυπηθα, Βῃου ἃ ὍΘ οομηραγοα τ ἴΠ6 ομδηρα οὗἨ {6 

5ΚΥν. ἄυ8] ἴογπιβ "ά8- ἃ γυδδαβϑ-ξ ἴο ἴοιη. βπρ. Βανί ποϊοπιδθ 
ΜΟυΪ]ὰ οχρ]αῖπ οἰῃ. δα7ῦρ-8 οί 88 ἃ ἄυλὶ ἀογίνθα ἔτο πὰ 
"δα)ῦ ῥ οί ἐπο8ο᾽ (Βϑία. Ζὰν ἰάρ. ϑ'ρυδοι ρϑβοὶ., 1 61). 

Βα] ο- ᾽ν ομΐο ΒΠον8. ΟἾΪΥ αν. ὅ-δ: 118. οὐδῥ[ὰ, σον, -7. 
Ὀοϑίάθ σογὰ (1 ὃ 664. 8 Ρ. δ28), Ο.Ο.Ξ1. οἰδζκα. 

8 286. 11. ἄ-βίθιηβ δὰ ρῥγιῖάρ. "αὐ, ᾿οξμαὶ. ΤῈ 
[ογτηδίϊννο βυ ἔχ ΔΡΡΘαΥΒ 88 -α-, ὙΠΊΟΝ ΠΙΔΥ 0 Οομραγοα σΠἢ 
{μαὺ οὗἨ {π0 ῬΤΟΠΟΙΆΪη4] ΠΟ]. βίηρ. ἴῃ -αἱ (δ 414), δηὰ {π6 τοῦ. 

Βηρ. ἴῃ -«α ([ 8 818 ρὑ. 2δ1, Π 8 59 ν. 108). ΤΟ οᾶ80 βυΐῆχ 

ἴθ ΒΡΡΑΓΘΠΟΙ͂Υ ἰπ6 ΒΆ1ὴ6 8ἃ8 ἴὴ ἐῃ6 Θηαΐπρ -οἱ οὗἨ πΘΌΪΟΡ Ο-Βέθιῃϑ 

(8 298), δὰ ἐμπῖβ οἀαπποὶ Ὀ6 Ββοραγαίθα ἔγοπιὶ -ὦ ἴῃ ἐπ πϑαΐοῦ 
"ζηεῖ ὕπο ἰθπβ᾽ (8 294). ΤῊ ΐΒ -- 68 Βϑοοηθ ρατὲ οὗ {ῃθ 
δίθ πῃ) ἷἱπ ἀγοβϑί. ἀσυαρ-δνγα ΟΚΟΒ]. αἀνρόςια, ὅ8κν. αυάψ-δἔ 

Ο.Ο.81]. ἀνογτα (866 88 291 δπά 811). 
Αγγᾶμ. Κ5Ξ1κν. ἀξυδ: Αγοϑί. λαρηξζι [πὰ Αγοδίϊο ἐμοῖο 8.0 

ἃ 6 βοδίζουθα οχϑῃρ]οθ ὙΠῊ -α, ἴπ6 τηϑβο.} }Ππ6 ΘΠ ϊηρ; 8606 

Βαγμοϊομιαθ, 622. Βεϊέν. ΓΣ 808. ὅτ. αὐξχά αὐῥά ᾿οἰρῃθ ἰ8 
480 υδρα [ῸΓ {Π6 [ΟΣ ηἷπ 6, ἴῃ 4}1 ρουὶοαβ. 

ΒΙΌΣ ΔΩΠπ, ΕΙοπιοηῖα. [1], 18 

"ΦΦ». 



19. Νοαπιϊηδίίνο δπὰ Ασουϑαῦνο πα] Ναβο. δπὰ ἔπι. 88 2860.287. 

ατοοῖ. χῶραι, υϑοά ἴον ἴπ6 ποιη. }]., Β6Θπ8 ἰ0 Γοργοβοῃΐ 

{86 ΙΔρ. ἀυδ], δπὰ ἰο ἴᾶῦθ Ὀθθῃ τηϊϑυπαογβίοοα δηα τοραγαθα 

88 ἃ ΓΑ] ΟΥῺρ ἰο ὑπ6 ομαϊηρ τοι πῃ {Π6 ποι. 9]. ΤηἈΒΟΌ]Ϊπ6; 

800 0 Αὐΐμοῦ, Κυμπη Ζίβοηνυ. ΧΧΥΠΙ 199 ἢ Βυΐ {Π6 

ἄν] ἔοσμιβ Αἰΐ. χγωρᾶ, νύμφᾶ [ὉΠΠΟ {π6 ΔπΑΙοΡῪ οὗ {π6 

Τη886. ἴῃ -ω; ΗΌΠΙΘΣ Πᾶ8 Ὡ0 ἀ818 ἴῃ -ἃ οχοθρὺ 080 ΘΟΠΙΪ Πρ; 
Ἴγοτῃ ΤΠ] 880} 16 ὥ-βίθ μη. 

ΤῊ6 αὐ ὀφμαθ, ἀμαθ (οΡ. γοά. ἀμυδ), || αὖ. χῶραι, 

ΘΘΘΙῺ ἰ0 γΟργθϑοηὶ ἐπ Τρ. ἀπ] οπαϊηρ -αὐ; 8686 {πΠ6 Απἰδογ, 

ἰος. οἱ. 

ΟἹἀὰ [τἰ8 ἐμαΐέν, απ Ὀθβϑαθ ὁ αξ ᾿ἀμαθ᾽ ΞξΞ ὅΚυ. ἀνέ, 866 

Ι8 651. 4 Ρ. ὅ08. ἀξ, ἱπβίοδα οὗ "ἀαἱ ἔάαθ, ᾿δ8 Ὀ66Π 88 πη] αἰοα 

ἰο Ἦδίξ (οΡ. 8 288 ρῥ. 192). 

ΟΟΥμ 810. Α ἀμδίουβ βυγγῖναὶ οὗ (118 [ΟΥΙ δίοη 18 (οἱ. 

ἐυα ῥβιεπα)ζα ὄνο ἰμουβαπᾶ᾽, ψ ΒΟ ἰΒ ὑδι.8}}}7 ταραγὰθα 88 

πθαΐ. Ρ]. (οῃ -α ἴῸ ρὲ. ἀοίῃ. -αἱ, 8.66 ὃ 268 Βπι. ρρ. 16 ἢ). 

Οομραῖα Νούθθῆ οἡ Νόοῖβοὸ Βυη. ῥαΐ-ακ, 'π Ῥδι}8 ΟΥυμαγ. 

1601] ἢ 

Βα] .ο- δ᾽! ανοπὶο. 110}. γαμλὴ, σονδ-)ὶ Ὀδδίάθ σογὲ, 866 
Ι αὶ 664.8 ρΡ. δὅ28. Ο.Ο81]. γαοῦ, θὰ τηνὲ (σηηα ᾿θπαῖκ6}) σὰ 
ἍΝ οῸΥ Ἐ-ἰοὶ, οαυ]ον "-1οὶ, ἀρ. "-ἰαὶ, 866 1 8 100 γν. 95. 

8 281. Π]. ξ- ἐδειβίθιῃηβ (ορ. ἰοοίποίϊο 1 ὁῃ ρᾶρθ 68) 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ πὰ ργ. ΙΔρ. -ὦ, "δγδλρφί-ῖ, ὙΠΟ ἸμΔΥ ὉΘ Θχρ]αϊποα 

ἸΚὸ -αὐ ἴῃ ἄ-βίθῃθ, δηα ἀουϊνοα ἴτγοπὶ -ἢ-ἢ. 

ΤῊΪΒ ἸμΔΥ Ὀ6 ἸΘρΙπιαίο τοραγάθα 88 ἐμ 6 στουπα-ἴοσπι οὗ 

ΞΚν, ὀγλαί-ἔ, Ανοϑί. Οδίῃιο δαγομπί-ῖ, ΟΟἿτ, ἐπὲβ.). Τλ{ἢ. Ἔοηιὶ 

(1 8 664.8 ν. 528). 

Ιη Ὑοαϊο ϑαπδκνιὶ (Π686 ἔουυτη8 ΌΓΘ 88βι πα θά ἰο 7- ἐξ - 

βίθιηβ (8 291), σβαηοα ὀγλαίψαὰδ, (ἢ6 ΟΠΪΥ ἴοτπη υὑδοὰ ἴῃ ἰῃ6 

Ἰαΐοῦ ἰδησίαρο (οΡ. ποιῃ. ρ]. ὀγλαίψὰβθ 8 81θ). 

1) δοπιοίμης ἦαδὲ 1κὸ ἐπ18 88 πδρροηῃθὰ ἱῃ Ῥο] δ. ΜΆθα (μ9 ἀυ6] 
ὨΌΌΟΥ [611] οαὐ οὗ 86, {π6 Ιοο. πα} γε “ἢ Ὀοΐπ παπᾶβ᾽ (8 811) νῶ8 
τοραγάοα 88 100. 81η6,. Τη886. ΟΥ̓ πιίβέαϊκθ, 80 ἐπδὶ {πο ῦθ δΓΟ86 ῬΉΓΑΒΘΒ ||ΚΘ 

“Ὁ τιηὐέηι γος ἴῃ ΤᾺῊΥ παπὰ᾿, 8.66 Βαυδοιΐη ἀθ Οοαυτέοηδυ, Καυδη-ϑ ἢ] οι θτ᾽Β 
Βοῖϊν. ΥἹ 17, 81. 
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α΄. φερούσᾶα ἴὉ]]ονγ6 ἐπ6 ἐα-ϑἔθιηβ (8 286). 80. αἷβδο Ο. 8]. 

2οηι)ὲ (8 286), υΐ φοριϊγὲ τὴῶῦ 6 ἃ ἰγδηβίοστηδίϊου οὗ ἤϑθηῖ 

σὴ Ιᾶρ. -ἴ, ΟΡ. ΠΟΙ]. βίηρ. σοχαδίἑ ἰπϑίοδα οὗ Ἐνοζαϊ 8 19] 

Ρ. 68. 

8 288. 1. ἐ- δηὰ μ-βίθιηϑ δὰ Ῥγ. ἀρ. -ῶ δῃηὰ -ἄ, 

Ἔομΐ πὰ ᾿ϑηῆ. 1 Ιᾶρ. -ὔμ ἴδ δῃ οχίθηδίου οὗ -ὅ (8 28ὅ 

Πα. Ρ. 191), 1 18 παίυσγαὶϊ ἰο δβϑυμηθ ὑμαΐ {818 -ὅ δηὰ {6 ΔΌΟΥ͂Θ 

-ξ -ἢ ποθ τϑ]αὶθα ἴῃ {6 88Π16 ὝΔΥ 88 {Π.}0 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΪΠρ' ΘΠ Πρ 

οὗ {Π6 ᾿ῃβίγ. βίῃρ.; ορ. 8 214 ρὑρ. 114 ἔ,, Οβἰβοῦδ, ΜοΡρη. Τπ|. 

11 182 Ε΄, ἀπὰ 7. ϑομιηϊάϊ, Κα π᾿ Ζοιίβουν. ΧΧΥΠ 291 ἢ 

Ἄν. ἄντ, Ανοϑϑὲ. αὖ. ΟἿἿν. ψαὶϊϊπ ἴον “μᾶΐξ. Τητῃ. πακξὶὴ 

( 8 664. 8 νΡ. δ28), Ο.Ο.81. ποῤῥϊ, 

ΒΚν. βπ, Ανοϑί. δἄδιι, Ὀθβϑιθ δᾶάσζο-α Μπὶοῃ ἔΌ]] ον {Π6 

οοπβοηϑηὺ βίθιῃβ (8 289)..0. Ο.1ν. δίῃ. Τὰ{}. δόπηη ἴον ᾿"βῆηξ 
( 8 664.8 ν. 528), Ο.Ο.8]. ὀψγηνψ. 

Ιη Θτθοῖκ ποίμίηρ ἰ8 ἰο Ὀ6 ἔουπα θα Το-ἴογτηδίϊοπθ ΨΠΊΟῊ 

[Ο]ον (86 οοπδοπϑπηί βίθιηβ (8 289). ἰ-δίθιηβ: Αἰ. 'πβοῦ. ἀλύσει 

ΜΠ τε ἴον ᾿πείρ-ε, ΜΒ5Μ. πόλει δηᾶ πόλεε (πόλ-ς), ἴπ6 Ἰαεοῦ 

οὔὗἩ ΜΠΙΟΝ Βῃου]ά Ὀ6 οοΙηραγοα τι πόλεος, ὙΠΙΟΝ ΔΡΡΑΓΘΗΥ 

Γαπιδὶ ποα πποοπίγαοίοα (8 231 Ρ. 120). πεβίϑθιῃβ: Ηοῃ). πήχεί(.})-ε 

ταχέ()-ε, Αἰξ. ᾿ηβογ, υἱεῖ. 

ὃ 289. Υ. ΑἸ] οὐμοῦ βίθπιβ δὰ ργ. ἀρ. -6 ργθοθάθα 

ὈγΥ ἐμ βέγοῃρ βίθπι, 88 ἔροίόγεθ τ--α ΘΥ. πατέρ-ε. ΤῊΪθ {γ06 
ΤΟΙδ πα ἰῇ ατοοκ πὰ [1γ18}, πα {ποθ 8ἴ06ὸ ἃ ἴδεν 

αυθβομ8 Ὁ] 6 ἔσθ οὐ ἃ ἱπ βαμδκυιί, Οογηδηΐο, δηᾶ 

ΤΠ υδη 18. 

Βοπατκ 1. [ἢ ἐμθ οάδβ, ἰηβίοδά οἵ -ἅ, νι ϊοῖι τπιυϑὲ Ὀ6 ἀϑϑυπηθὰ [ὉΓ 
ἔδ0 Ιὰζ. ϑηάϊηρ οἵ ο-ϑέθπιβ, το οἴξθη πιθοῦ Ὑἱἢ ἐδ 0 διιογίθηθα ἐθτπιϊπδίϊοη 
-«α; διὰ »"ζιαγα-ρίαγᾶμ (ἰηβεοαὰ οἵ ᾽"ἄξαγἄ-ρίίαγἄμ) 186 οἰξοὰ ἔγοπι ἰδΐϑτ 
βαπακεῖι. 8606 Βοηῦου, βαπιαυδὰδ ῃ. {χῖπ; ΑΡμδπάϊ. ἀος αδιξ. ὅὁ98. ἀθγ 

68.) ΧΙΧ 142 δ᾿; Μαμϊον, 16 1. ὅοο. 180: Τιϑδησιδη, Νοπι.-Ἰη8. Ῥ. 842, 
Ιξ 18 φυΐΐα ροββίδ]θ (ορ. Οβιμοῦ Μοῦρι. ὕπί. 1 226 4.) ἐμαὶ ἐπἷ8 -α τ)ᾶβ 
[16 -α ΞΞ ὅτ. -ε ποῖ Ὀοϊοηροὰ οἰ κί μα! ἴο Θοπβοπδηὶ βίθπιθ ΟΠ]Υ ; ἐδπιδὲ 
δ ψ͵8 ἱγορέ ἴῃ οογίαϊῃ ἱπβέβησθδ, δῃὰ γ͵ὰ8 ἐμθῃ, ὈΥ͂ 8 πιϊβίαϊκο, οχιθηἀθὰ ἰὸ 

οἶον βίθπιβ; δηὰ ἴῃ ραγέϊοαϊδσγ, ΟΥ̓ ἃ γϑιηιηίβοθποα οὗ ἐπ: Ὑοοδεῖνθ Β'ρΌΪΔΥ 
ἶ) -α, ἯᾺΒ ὑϑοὰ [ὉΓ ([Π6 γοοαίϊγο ὁ. Κ. Β.-Ὗ.1 151 4 αἀϑεγα. 1 ΠδΥΘ 50 

Ὀ6]]οΥ ἴῃ ἐπ νον Βοὶὰ ὈΥ Μοτίηρον (Κυμη Ζίδοϊν. ΧΧΥ͂ΙΠΙ 288) ἐδπδὶ 

18} 



196 Νοδιηδεϊνο δηά Αοουθαίδγο θυδὶ Μδ8δο. δηὰ ἔθη. 388.2989,390. 

ἔμογθ νῶϑ δὴ ἀρ. ἀπα] τοῦ. ἰῃ ἴ"0 ΞξΞ Κκυ. -α; ΜΝοσίηρον ποῦ]ὰ ουϑη 681] 
αν. δύο δὴ ΘΧΘΙΏΡΪΟ οὗ {δπ||8] Βυΐ οΟμρδῦθ ὙΠπδὲ ἢ ΒΑΥ8 Οἱ ῬΡ. 380 ἢ. 

Α ἀπαὶ ἔοστπι ᾿ξωρῶη- 6 18. ΘΟ] ΘΟ ΌΓΘΙΙΥ τοδιογοὰ ὈΥ Ε.. Βγαΐίθ δϑ ἐδ 
οτἱκίη οἵ ΟἹὰ ποία ἑθ ζω ἵἔτο ποιοπ᾿ (Βοσς. Βοὶϊρ. ΧΙΠ 42 4). 

΄. Βομηιὰξ (Κη Ζίδοδν. ΧΧΥ͂Ι 860) Ὀοὶίονοα ἐπβδὲ ῃ6 8 ἔουσπὰ 
ἐπ8 Βυ Ἐχ -6 ἰῃ ΤΙ πὰ 8 δὴ ἀϊα]θοίΐα ρδγ οὶ οἱ] ΓΌΥΤΩΒ δ ἢ 88 ἐδ - σἔγδ6 
ἱπαιοδὰ οὗ ἐ6χ-σδνμδίεε (62. σον Ἵ ἀτὶηκ ὑΡ. Βυὲ ἰπ ΠΙΥ ΟΡἰπίου ἰξ ἰδ 
υϊΐο ΡΟδ51010, ἰῃ βρὶΐο οἵ βομιυνί 8 δδΏΣϑποο ἰ0 {πὸ ΟΟΒΈΡΑΣΥ, ἐμὲ 6.0 
“ἐμ 88 ὈΘΟΟΙῺΘ “6 ΤΟΚΌΪΔΙΪΥ. 

πη βιαμδκυὶδ, -ἄν, -ἄ, ἴΠ6 ὁπαϊηρ οὗ οὁ-ϑίθιηβ, 88 δοστονοα 

ἴῃ {Π6 ῥγθ ϊβίοσϊο ροσοα ΟΥ̓ Θοπβοηδηΐ βίθῃμβ, ι8ὺ 88 (ἢ ἰπϑίγ. 

βίηρ. -ὦ Βργϑδὰ ἔγοτῃ ο-ϑίθιῃβ ἴο οοπβοηδῃηὺ βέθη)8 (δ 280 ρΡ. 184). 
ΤῈ 19 ᾿πηροβϑῖθ]ο ἰο τη οὐδ ψΒΘίμοΥ {Π6 ΙΤΔΗΪΔη ομαΐπρθ οὗ 

ΘΟμβομδηΐ βίθιῃηβ, ἀγοβί, -ἄ ΟἿἹΡοσβ. -ὦ, γοργοβθῃΐ θυ. [τϑῃ. "-ἃ 
- ΚΚυ. -ὦ, ΟΥ ΡΓ. ἴτϑῆ. ἔα ξξῷαΈ (1. - -- ὙΠΘίΠΘΓ, [Ὁ ΘΧΘΠΊΡΙΘ, 
Αγοβὲ. παῦ.α τό 5Κν. μπάγ.ἃ οὐ ΟἿ. ἀνέρ-ε. 1 (6 ἔοστηον, {Π0 

Θπμαϊπρ οὗὈ οὁ-Βίθπμηβ Ὀθοϑτηθ ὈΠΙΎΟΙΒΑΙ ἱπ (Π6 ῥγοοίμηϊο βίαρο οὗ 

Αὐγᾶῆ. ΤῸ βαάπηθ ἀουδί τηθοὶβ τ18 ἴῃ ΘΟΠΒι ἀοτίπρ ἴπΠ6 Θηαΐπρ8 
οὗ {π6 ἱπβιῦ. βίην. ἀγοβί. «ἃ ΟἿἹΡοσβ. -ὦ 8 280 ὑ. 184. 

8 490. 1. π-βίϑιηβ. Ρυ. 1ἅρ. "(ω) μοη- 6. ΟΥ. κύν-ε ἰπβίοδα 

οἵ ἔχυον-ε ἥπον-ξ, 8ΔΠ6 ΒΙΠΔΠΑΥΪ κυνοα κύν-ες μᾶαγὸ δαἀορίοα {Π0 
ὙΘΔΪΚ βίθῃι: τέκτον.ε, ποιμέν-δ, ἀγῶν-ε. ΜΙιαΟΙ͂ν. οοἷπ, ἀγαΐη. -- 

ΒΚν. ἐνάπ-ἄμ -ἃ, Αγοϑί. 5ρᾶημσ-α. Ιλ}. βφμπεϊὰ ἄκηιοηοῖμ [0]- 
Ἰοσίπρ {μ6 ἐο-βέοτηβ, Ο.Ὁ.5]. ζαηιθη οὶ [0] αν ὑΠ6 ἐσϑέθπῃβ. 

2, γεϑίϑιηϑ. συ, Ιἅρ. Ἡπᾶξόν-.ο, Ἰἀδέοντ-ο. Θ΄. μητέρ-ε, 

ϑώτορ-ε; ἀνδρ-ε (Ηοτῃ. Π88 4180 ἀνέρ-ε) |Κὸ ἀνδρ-α 8 218 

ῬΡ. 94 ἔ,, δοτῆρ-ε [Ὁ]ον Ωρ δοτήρ. ΜΙΊαΙ͂ν. μριαέμῖνγ, Μ|ΙαΪν. βἰαὶν 

(ορ. Π 8 120 ν. 879). -- βΚνυ. νιαάγ- -ἃ, αἀαγ-μ «αἱ 

Αγοβί. "πᾶίαγεα διὰ ὈΥ το-ϊοσιηαίΐουπ τιᾶῤγ.α, ααϊᾶγεα. ΥΤΛΙᾺ. 

ηιόΐογ-ὶ Ο.Ο.8]. »ιαΐογ οἱ [ὍΠΟΥ ἐἢ6 ἐσβίθμηβ. 

8. δίθπιβ ϑπαϊηρ ἴῃ ΟΧΡ]οϑῖνθβ. Ρυ. ἅν. "27 δῆηοηέ- . 
ατ. φέροντ-ε, Ο.[ν. οαγίὶξ. --α Β.κτ, ὀγλάπέτᾶμ -ἃ, Αγοβί. δον χζαπί-α. 
1811}. οδδαποσίμ(-ἀὐὸ Ο.0.8]. οοσαδία ἴο]]οτίπρ ἐπ6 20-Βοχίοῃ. 

α΄. φυγαάδ-ε, μείρακοεε. ΟΟν. ἀγα Ὥτυ θ᾽ γῖσ ᾿'Κὶπρβ. 

4, 8-80601η8. 

Ῥγν. Ἰάρ. "ἀμι8-ιθη.68-6. ΟΥ. δυσμενεῖ, ἴο 6 ΟΧΡΙαἰ 6 ἰῃ 

ἔη0 Β8Π1|0 ὙΑΥ 88 τὠ σκέλει (8. 294). --- Β,.ν. ἀμγηιαπαδ-ᾶμ -ἄ, 

Αγνοϑί. ἀμόηιαπαιἢ-α. 
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Ργ, [ἀρ. οοπιραγ. "σξ()408-6, ταοαϊῆθα ὈΥ ΔΠΔΙΟΡῪ ἴῃ 8]] 
Ἰδηριαροβ. ὅϑΚν. ἄξέναδ-μ -ἃ 'κ6 [Π0 δοο. ἄξξῥνζϑεαηι (βΒ 220 
Ρ. 917), Αγοβί. ὥϑδψαιοἢτ-α ἱπβίοδὰ οὗ ᾿ἄονάιῪλια, ορ. 860. Βίηρ,. 
ἄεψδιολ-όηι (ἴοο. οἷἑ.). Ο.0.8]. δἰαξαϊδα, ἀθοϊηθα 88. 8 {0-βἔθιι, 

Οἵ. ηἠδίον-ε ὙΠ (Π6 ἴογπιαίνο δι Ὴχ -ἐ6).-. 

Ῥν, Τὰν. ραγί. ροχέ. δοί. "ἡμδλάᾳοδεθ, ταοάϊβοά ὈΥ ΔΠΘΙΟΡΎ 
ἴῃ 81} ἰδησυαροθ. Κ5.1ν. οἱανάδεμς «ἃ Ἰ|κθ 800. βἷηρ. νἑασἤδοαηι 

(8 220 ρΡ». 917 ἢ). 111. εοἰἰνμϑίμ!ά Ο.Ο.8]. δα, ἀθο] ποὰ 

88 20-δίθι.8. ΟὟ. εἰδότος αὶ (ἢ6 ἔογιηδίνο βυῆχ -μόέ-. 

ἢ 291. ὅ. ϑδίοπιβ 'ἰπ -ἴ ἰδ, -ὦ -ὔῤ, δηὰ οσγίδϊη 

ΒΕοοὺὶ Νουῃ8. 

αν. χέσε, ὀφρύ-ε σύ-ε; Β5Κν. ἀλίψ-ας -ἅ, δγάώσ-αι, «ἂ. 

αν. νῆες (ἰμίοσσοα, δὰ ποὶ δοίι!ν ἴουμα) ἴον "νάξοε; 

ΒΚν. πάσνᾶδε. -ἃ, ῬτΟΙάρ. ἔφομνε: αν. βό-ε, β85Κν. φσάν-ἄμ «ἃ, 

ΟΟΙν. δοὶπ ΤΟ] οσίηρ οοἱπ (8 290 ν. 196), ὁρ. 8 221 Ρῃ. 98. 

Νορνιπαίίοο απα Αοομδβαΐξίε καὶ Νοιμίον.ἢ) 

ἃ 202. ο-δίθπηβ Παα -οἱ, δηα ἀουθέϊοθθ -δὲ 4180: δοπβομπδηΐ 

ΒίΘΠ|8 δα -ὦ ΟΥΓ «ἶ, 8πᾺ ἐ-Βίθῃηβ μ8α -ἢ. 10 8 ἃ ἀου Ὁ] ροϊπί 
ὙΠΟΙΠΟΡ ΟΥ πὸ «ἴ ψὰϑ (Π6 οΟΥ̓ΡΊΠ8] 80 ῆχ [ὉΓ 4}1 δύθιηβ; 866 

8 294. 
Οοπδοπδηΐ βίθιηβ Ποῦ δαποα οὗ γονοὶ ρτδαδίϊοη μαὰ 

ΔΙΑΥΒ ἃ ΘΔΚ ροτδο οὗἁ δίθῃι. 

8 498. 1. ο-ϑβίοπιθ. Ῥσ. ἀρ. -οἱ δηαὰ ἀουθ 1688 -ἀξ 6180; 

ἴον πο αἰ θγοποθ Ὀοίνγοθῃ ἴπθβο ορ. 8 240 Ρῥ. 188. 
ΒΚγ. γωσέ, ἀνέ; Αγοϑὶ. χδαξγᾷ ἔτοιη ποπι. 800. δῖπρ. δα δ γ -Ήὶ 

Ἱογάβῃρ, γϑϑὶπλ. 8Ῥ.Κν. αδῥδιξ αὐβά ΤΑΑΥ ΔΙΑΥΒ ὍΘ πουΐθον. 
ΤῊὴ6 τθοκ ἐει- ἔπο,, ἰῃ «εένκατι εἴτκοσι Ἔνο ἐθῃθ᾽, ἰδ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ (μ6 ἄπαὶ οὗ ἃ βίϑιᾳῃ "μ0- ; δοοογαΐηρ 0 ἃ ριι688 οὗ 
ΤΟΣ ΟΥΒΟ Β, Ὑ6 Βῃου}]ἃ τϑοορηΐβο [6 βᾶτηθ ἔμδξ ἱπ [06 μ- οὗ 
Οὐγωγ. ν-οοὶπέ (Κα π᾿ Ζοίίβουν. ΧΧΥ͂Ι 810). 1 δᾶαά δῃοίβοῦ 
δυθδθ8, (Παὲ δύο (θοδϑ46 ϑύω) ἰ8 (π6 οΪάὰ πουΐοῦ, δπα 18 {π6 ΌΓΙΩ 

ΔΒΒΌΠΙΘ ὦ ὈΥῚ δυο ὙὮΘη (Π6 ποχὶ σογὰ Ὀθρὰπ ὙΠἪΕ ἃ βοηδηῖ; 

1) Βοίθγοηοοβθ δῖθ αἷνυοη ἴῃ (6 ἔοοίϊποὶθ οὰ ρα 139. 
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ΡΟΓΙΔΡ8 [.86. δύε ΘΟΠῚ68 ἔτοπὶ ἔόνες ἰπ {Π6 Β8π16 ΨΑΥ, ὁρ. Αἰ. 
ϑυεῖν, ὙΠΟ. ΒΘΘΠΙΒ (0 ροϊπέ ἰο ἔδυει-εν (8 812). Ο. πο Αὐΐδου, 

α΄. ατ.35 ν. 79 ἰοοίμοία 1, ν. 124; Μοῦφῃ. ὕ]π|. ΥἡΎ 28 4 

Β᾽ μη Π]αΥΪΥ τὸ πὰ Βοροῖ. ὀχτό Ὀοβδίἀθ ὀχτωώ ἱπ {πΠ6 οἶμδὺ ατγθοῖς 

ἀϊα]οοίθ. ΕἸΒΘΉ ΠΘΡΘ ἴῃ ΟὝΘ6Κ [Π6 τη886. Θπαΐηρ - [88 ἰδκϑθῃ 

[π6 ΡΙδοθ οὗὨ {π6 πϑιΐοσ, 8ἃ8 τα ζυγώ [Κ6 τω ἵππω. 

Τ1,αἱ. οτοσίηξ ἸΔΔῪ οοηΐαϊπ ἱπ ὈΟΐΙ μαγίθ (Π6 πουΐοῦ οπαϊηρσ 
Ἐρ ΟΥ ἔ-οἱὐ. 866. {ῃ6 Αὐΐδον, Μορη. ὕπί. Υ 22 ἢ, 24, δπὰ 

θοίον, 8 294 οἵ (8 νοϊσμηθ. Τὴ6 τηᾶ80. ἴογηθ αἀμὸ αἀηιδ οοἰῦ, 

κα ΟὟ. δύω, το δορὰ ἔογ [Π6 πθυΐο 88 ὙΜ0ἷ6]1 88 τη ΒΟῸ]} } 6. 

ΤΉΘΓΟ ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 δ6 πὸ {7806 Ἰοἵξ ἴῃ [τἸ8}} οὗἨὨ {ἢἷ8 ογιπ οι. 

ἀᾶᾷ, (86 πιᾶ80. ἔοσπι, ἰ8 υϑοὰ ὙΠ προυΐοῦ ϑυρείδηϊνοβ; δυΐ 

ΜΠΘῺ 80 δορὰ -Ω ἰ8Β δἀάρα, 88 ἀὦ π-σγμαᾶ ᾿ἄχδθ ροηδθ᾽, σ ΐοὴ 
085 ΠΑΡΟΪ 06 ἄν ἰο ΔΗΥ ὁδ80 Θχοθρί (6 δῃηδιορΎ οὗ {πὸ 
ΠΟΠι. 866. Βίηρ. πουΐοῦ (ορ. ὙΥ̓ πα ΐβοι, Ῥαι]- Βγαυηθβ Βοϊίν. ΓΥ͂ 

228). αἰϊφοα ἴἰΒ ῬΥΟΌΔΌΪ 8. Β᾽ΠρΌ]ΑΙ ἴουστη υὑδο0ἃ 828 ἄυαὶ, 866 

ἢ 285 ρΡ. 198 (βἰπρ. αἰέροα π- Ἰανἢ. 
Οογηδηΐὸ ΘΧΘΙΏΡΙ68 ἀύο ἀου 1688 ὁ 06 ΓΘΟΟρΏΪΒβοα ἱπ (ἢ 6 

ΤΟΠ]ονίπρ πουΐοῦ πογᾶβ: Οὐϑαχ. ἑιοσξ Α.85. ἑιορᾶ τ-α Ο.Ο.8]. ἀνέ 
Ιάρ. "ἀμοὶ, 116 αοίμ. ἐνα, ἃθ. 17 }} 88. πηδβο. ἐσάῤ δῃα ἔθμι. ἐυῦϑ, 

16 ΡΙΌΓΑ] ἰῃ ἔοση. Βυΐ ᾿ξ 'ἰβ Ρο88101]6 ἰο τοραγὰ ἐνάξ 88 {Π|6 πϑυΐοῦ 
ἔογπι, ζυτηθα ᾿ἰπΐο ἃ πη8800}1}π6 ΟΥ̓ δββοοϊδίοη τὶ ῥάϊΐ οἷο. 

Ο.Ο.5]. ἐμὲ τ-ὸο ἄρ. ἔ)ωαοὶ, ἴγτοῃῃθἨ6ἢἙ τἴρο Ἰυρυπι (1 8 84 

ΡΡ. 81 ἢ). ΑἸβο ροϊ)ὲ (ἔοχῃ ροΐ76 “8614 ἔον "-ἐδὲ, ϑαυ! ον "-ϊοὶ 

([ 8 84 Ρ». 80 «πὰ 82). 

8 494. 2. Οοπβοηδηΐ βίθιη8. Τὴ6 οα86-8Β0χ «ὁ ψ ἢ (ἢ 6 

ὙΘΑΪΚ βέθπι ἰβ ἑοιιπὰ ἴῃ Ιἢρ. "ζηνοὶ ὕπνο ἐθηθ᾽ (8 1716 ρρ. 29 ἢ): 
ατ. ἐείεκατι, Αττηθη. ἤϑαη ἴον ἔσἴ-δαμίδ 7ιυδὺ 88 δϑγθη ὍΒΘΥ ΟΑΙΤΥ᾿ 
Ξς ϑῖκν. δμάγαμία (8 117 ν. 84), Αγνοβϑί. οξβαϊξέ, θυΐ 85Κτν. οὐδαί τῷ, 

ΔΈΟΝ ἀγοδθ 88 018: "υϊῥαξέ ὈδΘοΔπιΘ ᾿πἀ 60] 1 4016, δἀπα νγᾶ8 

{86 δἰἰγαοίθα ὈΥ ἴΠ6 δῃδορΎ οὗ δαῤῥί-ὁ ᾿60᾽ οἴο., ἀπά Ὀθοδμθ 

ἔθπι. βδἷῃρ. 

ΕἸΒον ποτα [86 38 η 8 ΚΥῚῦ ΘΟμβοηδηίαὶ δηα μεϑίθμβ ΓΘΡΏΪΑΥΪΥ 
ΒΙΟῪ ποὶ -ὦ Ὀυΐ -ξ, 88 ἀλπάινπη- αδάμιαπ-ἶ, ὀγλμαί-Ἔἔ, πιάπαϑ-ϊ 
ἄξξγας- υἱαώδεῖ, πιάαλυ-Σ (πιάαλιη-ἶ, βοὸ ὃ 898. Νοὸν ΟἹά 
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ΟΒΌγοΣ β΄ ΥΌ πο Πὰ8 -ὦ (8146 ὈΥ̓͂ 8110 τι {Π6 ΘΟΙΏΙΊΟΠΘΙ -ἔ), 

8ἃ8 ἡποη-ὶ εἰουεβ-ῖ. Ῥαυϊίηρ (18 δηὰ ἐμπαὺ ἰοροίμοῦ, ψὙ6ὸ ΠΔῪ 

ΔΙΙΟῪ Οὐ ῖγοθ ἴο Ὀοὶῖονο ὑπαὶ -ὦ ἃΒ Μ6]] 88 -ὖ ψὰ8 υδοά [ὉΓ 

8 δ Πχ οὗ ὑῃ6 ποπι. 800. ἄμ] πουΐοῦ ἱπ {π6 ραγθηΐ ᾿δηριαρθ. 
ΠῚ βο, 1Ὁ 1ἴβ πού πρϑοθβθαῦῪ ἰὸ ἀογῖνο {πΠ6 ἢπαὶ - οἵ οἱσὶμὲξ ἔτοπι 

-Οἱ ΟΥ̓ -οἱ (866 8 298, ᾿ἰαϑὲ ραρθ). Βυΐ οδῃὴ -Φ ἰπ ὅΚν. δπὰ 

0.0.8]. ανὸ θθθὴ Ὀοιτονοα ἔγοιῃ [16 οδ8θ-ϑγβίθῃι οὐ 1-ϑίθ 8 

(666 ὃ 295). 

ΤῸ Ανοβίβϑ βθ6 18 (0 ρσίνθ ἃ8 δα ὁη6 ἔογτῃ, οἵδαΐξῆ, ΜΟΙ 

ὈΘΙοηρθ ἴο {18 ο]888. 

δυδέ 80 'ἴηπ ασθοῖκ {Π6 ΟἹΪΥ ἰγδοο οὗἉ ἔΠ|6 ξογτηδίϊοη 18 ἐέσκατι. 

[πὶ 41} οἴμοῦ ᾿πβίϑδῃοθβ, - 88 Ὀθθὴ ὈΟΙΤΟΝΘα ἔγοιῃ πη8860. δπα 

ἴθι. ΠΟΌΠΒ, 8 848 ὨΘΌΪΟΥ Ο-Βίθ 8 ὈΟΙΤΟΝΘΑ -ὦ ἔῸ) [Π6 

Ἰ8800} π6 (8. 298 Ρ. 198). Αἰΐ. ᾿πβοῦ. σκέλει ἴον ἔσχελε(σ)ε; ΜΆ. 

[ΟΥΤῚΒ ἴῃ -ξξ, ἃ8 γένεε, ἴουπα ἴῃ Αὐἴὸ ψυϊίθυβ, 8.6 ἃ Γ6- ΟΣ δ Π0 

[ΟΠ]Πονηρ ὑποθθ ΜΟΥΒ ἴῃ ΜΏΙΟΝ -ε ἢ88 ποῖ Ὀθθὴ οοπίγδοίοα. 

Οὐτραγο {πὸ δἀορίϊοῃ οὗ ε Ὁ. {π6 πουΐοῦ ὅσσε 8 295. γένη 1Ἰπ 
ΡΒγαθ68 |{κ γένη δύο ἰΒ ([Π6 ΡΙΌΓΑΙ, 88 ἰδ ἀστή ἷπ ἄστη δύο 

(8. 295). 

γῖ8ῃ. αἷηηὶ δπα ἐθοῖ, πὸ αἰϊφοα (8 298), 16 γοῦν 

ΒΙΠΡΊΪΑΙ ΤΟΥΤῚΒ ιι864 [ῸΓ (16 ἀ.8]; 866 8 285 ῥ. 198. 

ΒϑδΥνὶς. 7. Βοδηνίάϊ, ῬΙΌΓΑΙΌ. 52, του] ΔΡΡΑΥΘΒΕΥ ἀοτῖνο αὐηηε ἔγουα 
δαηεημη, δροϊηδὲ Ὑΐϊσἢ (ΠΘΥΘ 8 8 χτθδί ἀθ8] ἰο Ὀ6 βαϊὰ. ΝΟΥ βῃοι]ἀ τ 
δι ΚΒ οἶκ 688 ἀουϊυδίοη ἔγοι) 8 ὉΥ. Κοὶέ, "αη-ηιθητο (ΒοΣζς. Βοὶέν. ΧΙ 16θ). 

ΟἹὰ Ομυγοῖ δ᾽ ανοπῖο -ὄ, θογτονοα ἔγομχ ὁ0-8ἴθιηβ (8 298, 

Ιαϑὲ ρᾶρ6): ἑηιοη-δ, 8ἰουοβ δ. ΑἾβΒὸ -ἶ, ὙΠΟΒ6 Οὐρὶ [88 Πι8ὲ 

Ὀδθῃ ἀϊβοιββρά. 

8 296. 8. ἢ- δηᾷα {-8ύθ1η8. 

Ιὴ ἐκβίθιηβ {πὸ φγοθίμηϊο [Ιἀρ. ἐθυτηϊπαίϊοῃ ὰ8 -ὃ. 85ΞΚν. 

αἰδξέ Ανοβί. αδὲ 6 ογοβ᾽, δώοξ ἴγοιη βίοπι ἐώοϊ-ὀ Ῥίγα, οἱϑδῃ,. 
Ο.Ο.8]. οὐδ (οἴο ὋὋγ8) δπὰ δὲ (μοΐο ᾿'οαγ; [μ|. αλζὲ αμδὶ, 

ΨἘ10} πᾶν ὈΘΟΟΙηΘ ἔθιηϊηἶπθ. [1 {Πθ6γ0 Ψψὰ8 δὴ [ᾶρ. ἔμξ-λημὶ 

νοηίγ᾽, ΤΗΣ 88 ποπ]. 806. ἀμ] ποι. οὗ (86 βίθιη "μὲ- (δ 111 

Ρ. 38). ο-ἰογιημδίθ: ὅ5Ξ1κν. ἐμοίρεξ (8 8938) δῃὰ Οἵ. ὄσσε ἜΠ6 
ΟΥ̓́ΘΒ᾽ ἴογ᾽ ἔόκρκε (ΟΠ οΆ868 ἃγα ὁσσων ὕσσοισι, “ἶ Ρ]υγΑ] 
6Π6]ηρ8). 
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ΤΙ ΐ ἀρ. -ξ γγαβ ἀουδύ]θ88. ἃ οοπίτδοίίοη οὗἨ [δ9 βέθι-ἣπαὶ 

-ἰ- στ (Π6 σΑ80- ΘΠ ἀπρ -ὁ (ΟΓ -ἢ). 

γοά. »κἀαϊιυ-ξ ἰΒ οἰζμοῦ (1) (1 τορῦϊαῦρ ἀσβοθηἀδηΐ οὗ [Π6 

Ιᾶρ. στουπά-ἔογτα, οὐ (2) ᾿παάδυ-ὶ το-οστηθᾶ, -ὁ Βανίηρ ὈΘΘἢ 
ΤΟρΡΙδοοά ὈΥ ἐμ6 οπάϊηρ οὗἨ ἐ-βίοπιβ; ορ. ὃ 294. Ὅτ. ἀστὴ ἴῃ 

ΡΠΓαδοΒ {πὸ ἀστη ϑύο ἴ8 ΓΘΑ]ΪῪ ΡΪυγαὶ, ΟΡ. γένῃ ὃ 294. 

Ῥαΐίέυε, ΑδἹαίνε, απὰ ΠΣριδίγιμηπομίαὶ μα. ἢ 

8 2906ϑ. Το αἰ ογοηΐ Ἰαπριαρθθ πᾶ δυο} ἀἰγοῦβθ πιοᾶθ8 

οὗ ἕογτηδίϊοη ἐμαί 1. ἰ8 ἱπῃροββὶθ]θ ἰο γϑδβίογθ ὑπὸ 1π60- θυτηδηΐὶο 

Βοχίου ψι ΔΗΥ͂ οογίαἰπίγ. ΟὈΙΡΑΓΘ ὃ 288, ρᾶρὸ 189. ϑ81κγ. 

«δηνᾶνι, ἀπὰ -δλίψᾶηι ὙΘΥῪ ΤΆΓΟΥ ἰπ (Π6 Υϑαδβ.0 ΤηῸ Αυρδίᾳᾷ 

88 016 ΘΧΔΠΡ]6 οὗ -ὄψφηι, ἴῃ ἴπ6ὸ ποτὰ ὀγοαδοῦψαμνι ἔτοτα {ΠῸ 

βίθῃιῃ ὄγϑαί- ΥΘΌΓΤΟΥ, ΟἸΒΟΎΠΟΙΟ -ὄψα, Οδιμϊο -ὄψαᾶ, αι ἐδ 

γαγϊδπί -τος ((π6 αἰ ἴΓΘΠΟΘ ͵ἰβ ΤΠΘΓΘΙΥ Ῥμομοίϊο, δὰ αὐ16 ΓΟΡΌΪΑΡ 

Β06 1 8 125 Ρ. 115, ὶ 481 Ρ». 855). ΟΟἾν. ρίνοβ αὐδ᾽ "- (πὰ 

ἀα ᾿ἀυοἾὗ, ἴον "αἀ(μρο-δι, ἴος Ὑποθθ βυ ἔχ τῆοσθ (πη 0Π6 
στουπα- ἴση ἰδ ῬΟΒΒ10]6, [ὋΣ ἱπβίαποου ἤ-δδηι οὐ "-δῆδη. 
Ο.0.81]. «πα, [6 -α οὗ σπῖοῖ (ΞΞ ργ. ὅ1αν. -ἅ) τιυδὺ τοργοϑθηΐ 

Ιὰρ. -ὃ ΟΥ -ἄ, Πα ΠΙΔΥ͂ ΠΑΥΘ ᾿ἰοδὶ ἃ 818] -8. {1{Π. -ι, δἰου 

ὙΠΙΟΘΝ Βοιηοίίπρ τηυδὺ πάνθ ἀτορροᾶ; [ἢ (π6 ἰαϑὲ 801140]6 ἴ8 

δοορηΐοα, ἰπ6 ἔοση [88 (Π6 ᾿ἱποίβίγθ δοοθηΐ Ὑἤθη ἰξ 8 ἀΔΕΥΘ, 

δηὰ (Π6 ρ]]ἷπρ' δοοθηΐ τη ᾿ἰπϑίσταπιοπίαὶ (1 ὃ 691 ρὑν. δὅ58 ἔξ, 

διὰ Π αὶ 90 ῥ. 2714 πίῃ (Π6 ἐοοίποίο); 6. ρς. αδδηι οἰδδκάηι ἴο ὈοΓἢ 

. ΠΟΪΥ θ᾽, δὰ δὼ αδδῃι οὐἶκαδ “τι ἢ ὈοΓΝ τοῖνϑδ᾽, ἀαἰ. μαζέδη 
ἰπϑίν. μαζίϊῆι. ΤῊΪΒ γαῦδῦοη οὗὨἨ δοοϑηΐ --- σίνϑθῃ Ὁ Κυτγβοβαί, 
Γπβουρὴ ποίπίπρ ἀοβηῖϊίθ ἰ8Θ Κποῦῃ 88 ἰὼ ΠΟῪ ΜΙΔΟΙΥ ἰδ 18 

τΤροομηίβοα ἴῃ (0 Γ[πΠυδηΐδηῃ αἰα]οοίβ ---- ἢ88 ΘΟηθ 'ἰῃ {πγουρῇ 

Δϑβοοίδίοη οὗὨ {686 ἔουτηθ ὙΠ ὑπ 6 ΘΟΥΡΓΘΒΡΟΠαϊηρ Ὁ] ῈΓᾺ] ο8868 

(6. ψ. ἀαἱ. παξέδηι8 ᾿Ἰπϑίγ. παζίϊῆιδ); δὰ ἴῃ [Π6 88Ππ|0Ὸ ὙΔΥ ΟΥΘΡ 

ἄν] ἔοσιηβ πᾶν Ὀθ6Πῃ δβϑιτηἱαϊθα ἰοὸ {Π6 Ρ]υΓᾺ] ἴῃ (Πἰ8 Ἰδηριιαρα. 

ΤῊο αἰὴῆχ ἤδη) ἸΏΔῪ Παγθ ὈΘΟΟΙηΘ6 αἰίδοβθὰ ἰο ὅν. -δψάηι 

Αγοβί. -ὄψαηι δῃα ΟἿἿν. «ὃ π., ορ. 5. ἐ-δῆψαηι Ὀοδῖάθ ἐώεδψα 
---......ὕ.«.Ψ........ 

1) Βοίοσθηοθβ ἃγθ ρίνϑηῃ ἴῃ ἴμ6 οοξῃηοίθ οπ ἢ. 189. 



8. 296,297. Θαϊΐνο, Αὐ]αἰϊνο, πὰ [ησἰτυπιοπίαὶ Ὀπαὶ. 20] 
“-.-..-..-----.-ςἘςἘς...........- --. :---- Ἀ...-..ς-..-.. 

Αγοϑί. αι}. ἑαϊδγα 0, δὰ (πὸ Κο, 8 186 ρ. 62. ΤῈΘ 

δρτοοπιθηὺ οὗ Ατγῃ σἱτἢ 6] 16 πὶ πανίηρ ὑλ-- θθθπιδ ἴο τ8 Κ6 

10 οθγίαϊπ ὑπαὶ 1π114] δὦῥ- ἰ8 Οἱ δ ἐδαπ ὑπὸ Βα]ίο-81αν. ἰη1 14] 
“.- (ορ. ὶ 214 Ρν». 115 ἢ). Βυΐ θὸ 1 οὈὐβογνοα ὑπαὶ {π0 -ηι οὗ 

οί. ἐράἑ-ηι Ο.Η.Ε.. φισδίνηε ἸῊΏΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ τοργοβοηΐ πο οἱὰ 
ἄυ] βυῆχ (Π πουρἢ ὑπογο οἂη Ὅ6 πὸ πιϊδίαϊκο δϑουΐ [Π6 Ρ]υΓΑ) 

Βυ Ἔχ ἴῃ Ο.106]. ἐρδὶ.}), δἀπὰ ῥϑῦθαρ8 ἔϑίσηι, ἱπιρ] θὰ ἰῃ 5ΞΚτ. 
οὐ δαί(- 20᾽, 18 δηοίθοῦ ἀμ] οαβθ Ὀθ᾽οηρίπρ ἰο ἐμιὶβ οἶαδ8, 80 
(δαὶ ψὸ βῃουἹᾶ παᾶῦθ ἰοὸ οοηραᾶγσο Ο.Η.Ο. φιροίμτζμρ, απἰϊῃ ἃ 

οὐγβίβ !Ἰθοα ἀφίνο ἄυ4] ἔον ἰἰ8 ἢγδὶ ραγὲ (8 171 ρῥ. 858). 
εὖ "- ΒΟΘΙΒ ἰο Πᾶῦθ αἰβαρρθαγθὰ ἔγομη [τίϑι!, δχοορὶ ἰῃ 

αἷδ π-ὶ οἰβονοῦο γ͵ὸ ἢπα -ὃ, 48 ἴθ {86 Ρ]υγα] (8 880), ορ. ἐπ 

αϊδ π-μαγὶδ ἄθας ᾿ἀιποάθοϊμη ΒογΪδ᾽ ἱπϑίθϑαα οἵ ἔμανγίδ πιάθαο. 
ΤῊ γϑάϑοη ΜὮΥ -ὖ "- αν ρῖδοθο ἰὸ οὖ 18 ὑπαὺ βοῖθ οὗ (ἢ6 

ἄν] οπάϊηρβ δὰ θθθῆ ὍΟΤΠ ἀονγῃ ἱἰπίο {6 88Π|0 801 48 

88 (6 ρ]υταὶ (Υ̓Ἰπαἴβοῃ, Ῥαυ]- Βγαῦποβ Βοῖίν. ΤΥ 225 ἢ). 

Οὐμράγο ἃ 291. 

Εοὸν {πὸ ατγθοῖς οπαϊηρθ -οὴν -οἷν -αἱἷν οἷο. 8600 ὃ 812. 

8 297. 1. ο-Βίθιηβ. βκν. οὐζαᾶ-δνάηι, γεσά-δναηι, αυά- 

«δνᾶηι, Ῥτόπομ. ἐά-δψᾶηει; Ανοδϑῖ. οοὴγκαφ-ὶδψα οοδνκαφ-ιοξ, 

ἀυαροῖδγα: ὯῸ ῬΙΟΠΟΙΗΪΠΑ] ἔοστηβ ἔουπα. ΟΡ. ζογαΐϊδιί ΤΑ Ὁδ 
ἀογίνοὰ ἔγομῃ ργ. Κοὶὶ. Ῥμίγο-δουΐα, ορ. 8 296: αδ᾽ π- (οποθ 
στο ἀδἰδ) ἴον "άμο-δΐη, αἰ ὁ ἴῃ (Π6 ἢγβί 80}140]0 Ὀθοδῦβθο 
οὗ [80 πον θοίῃρ ῥγοοὶ ἶο. 11. ἀαί, οὐιρά-ηε ἰποίν. οἰκα-ῆϊ, 
Ο.0.8]. οἰάκονηια ἐσοτηια (οα φἄϊο-αἀδγεέεηια 866 8 868), Ὀυὶ 1}. 

ἄἀαί. ἀυδ-ηε ἰηϑίν. ἀσδοηι ἀαὶ. ἐδ: (-αὐδηῃ}) ἱπείρ. ἐδ. (-αὐδηι), 

Ο.0.8]. ἀνόττηπα ἐδοηια. 

ΤῊΘ δβίθι- πα] -οὐ- ΟΥ -6}- ἰδβ ΟΟΥΔΙΠΪΥ ΟΥ̓ ΡΊΠΑ] ἢΘΓγΘ ἰῃ {Π0 
ΠΌΙΩΘΓΆΙ ἜπγΟ᾽ ἀπα ἴῃ ῬΓΟΠΟΊΊΏΒ, 88 ἰ ἰ8 ἰπὰ (86 ρϑῆῃ. 100. ἀμ], 
6. ᾧ. 5Κν. ἀνάγοεδῥί, ἰάψ-σῇ Ο.Ο.8]. ἀνο)ειε ἰο)-6 (δ 811). 1 σοῃ- 

᾿οοίαγο ὑπαὶ 10 γγχᾶϑ 180 υδβοᾶ ἰπ (Π6 ἀαΐ. 80]. ἱπδίγ. οὗ βυδϑίδη νγο8 

- νὰ δοίι!!γγ πὰ ὁ ἰὰ Ανυοβί. οοδγζαφοὶδψα --- ἀπα (πᾶὶ (μι ΐ8 
Βίθῃι ἷπ -Οἱὐ -δὲ Μψὰ8 ἴΠ0 οπαΐϊηρ οὗ (Π6 866. 18] πουΐοῦ οὗ 

[0 ποτὰ, ὙΪΟ δἰ πα ΠΥ Ὀοϊοηροὰ ἰο δοίδ πουμβ δηά 

ῬΓΟΠΟυ 8 ΟΥ̓ΡΙΠΑ]]γ. Οὗ. 6. ς. Ο.0.3]. ἀνὄεηια : ἀσὗ (8 298 
ῬΡ. 191 (), διὰ βκυ. αἰἤεδναηι Ο.Ο.3]. οὐΐτηια Ὀοδίάθ ακόὲ 



202 Ὀαῖνο, Αὐ]αἰΐνο, δὰ [πϑἰγαχηοηίαὶ Ἀπα]. 8 291--- 299. 

οὖῦ (8 800). Ιῃ ϑαμβκει (μ6 ἀϊρμίμπουρ (υγκδ-διγᾶηι) ᾿α8 

Θχοδδηροὰ [Ὁ (86 οπαΐϊπρ οὗ (6 ΠΟΠῚ. 8606. Ιη880.. γκᾶ -- 

α΄. λύχω (ορ. Βαγιποϊίομμδο, Κυδμπ Ζίβοῃνυ. ΧΧΙΧ 582 δπὰ 

ΒοΖΖ. Βοίι". ΧΥ͂ 88, ποτ Αυοϑϑί. μάμομα-ὄψα ἴθ ἰαῖκοη ἰο Ὀ6 
8ΠΟΙΠΟΡ Βοἢ ἔοτη); ἴῃ {86 ΕἸΤΟΡΟΑΠ ἰδηρυαροθ ἴπ6 ἀμ] 
Ὑ88 ᾿ηβπθηοοα ΟΥ̓ {πΠ6 ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαΐΪπρ 68868 οὗ {πΠ6 Ρ]υγαὶ: Ο.Ἶν. 

ναὶδ ᾿κὸ ἀαΐ. Ὁ]. ογαὶϊδα ου ἔμ) -δ)δ (ορ. 8 296 γ. 201, 
8 880), 110}. οὐδἧάτηι Ἰκ ἀεί. Ρ]. οὐὐκά-ηι8, Ο.0.3]. οἰάκο-ηκα 

Ἶ|κὸ ἀαί. ρΡ}]. οἰδἰο-ην. 
Βοιανΐ 1. ΝΟΥ κοΥ Β δϑδυχαρίίΐου ὑπαὶ ἐπὶ8 ἀπ] ἔογηι οπάϑὰ ἴῃ 

ΙΔᾳ. ᾿μμ(δηνᾶνιθ)" οὐ ᾿οικ( νάνι} 1 ΒοΙ]ὰ ἰο Ὀ6 υπέουπάοὰ (Μοεΐηρου, 
Ζοϊίβοιν. ἐν ἃ. δβίονυσ. ΟὝὙπη., 1889. ἡ. 1017). ΤἸΤμὸ ἴοσπιβ οἵ ἐπθ ἀυδὶ 
688608, 88 1 ΠΑΥ͂Θ ΔΙΡΟΒΔΟΥ ἱπδίβίοα ἴῃ 8 285 Βοη., Ραῶ9 192. ποοὰ ποῖ 
811 Ὀθ οὗ ἐπ9 βᾶπιο Κὶπά. 

ΒΟ ΔΥΙΝΚ 2. ΤῸ ἩΔΥ ἴῃ ἩΔσῖὶ (Ὧ6 ἴογτπι οὗ ἐπ ποπὶ. 860. ἀπ] 
ὈΘΘΟΙΠ68 ἃ Ὀά860 ἔογῦ (ἴθ οἶμοῦ ἀπ 8] οδδοθ 186 ΜὙῸ]11 ἱἸ]υδίταίοἁ ὉΥ πδιδι 
ἈΔΡΡΘῺΒ ἰπ 9 Γὐνπαδηΐδη ἀϊδ]θοίβ, 68 ἀθδουι θὰ Ὁ Βυδοϊσηθυ, Ασὐομῖν ἐγ 
δῖαν. Ρ.]., Π] 808 ὦ. 

8 298. 2. ἄ-ϑίθιϑδ. -ἅ- ψὰ8 (ἢ6 βίθιη- η8] ἱπ ῥγ. [ἀρ. 

5Κν. ἀδνα-δάγαηι αἀνά- δ ψᾶηι, φτοῦ. ἐάεδηψᾶηι. ΟΟἾν. ἐμαϊδαϊδ, 
δη4, σι [86 ἸΘηρί οὗἨ {Π6 βίθι- ὅπα] Καορί, τραϊδ ἔγοπιὶ δθΉ, 

ὅθῃ. πηι", “ποιιδη (0Ρ. ὃ 296 Ρ. 201, ὃ 881). 11}. γαἥξο-ηι 
(ἀαί. »"θγφό-ηι ἰπβὲῦ. ηιϑυσῦτηι ἴγοη πιογσὰ ᾿ρ.}}})},) Ῥγοόῃ. ἀαί. 
ἰότηι(-αὐδη1}) Ἰπδίν. ἐδ-(-αἀρδηι), Ο.Ο.5]. γαᾳκα-ηια. 

8 ἰξ Ῥοββίῦ]α ἐπαὶ (ἢὴ6 ΠΠΊΘΓΆΙ] ἔνσο ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ δὰ π0 

ΒρΘοἷδ] [οἱ πἰπθ ἕοσπι ἴῃ -ἅ- Ὁ ΟΟΙγ. αὐδ 5, 1ἀ{. ἀυέτηι, ἀυδοηι, 

Ο.Ο.81]. ἀυδενια ἃγὸ ὈοΐΠ πᾶ80. δηα ἴδηι.) δῃὰ 80 ἃγθ ἴθ ζϑῃ. 

Ιοο. Ο.Ο 8]. ἀνο)ει 8Κν. ἀνάψεσξ, (ορ. ἴοο 11}. αἀυδῆξ υβοᾶ ἴοΓ 
[Π6 ἤδη πἶπθ). Οὐπιρασο 8 811 ρ. 209. ὅν. ἀνά-δῆψᾶνι που]ὰ 
ἴῃ ἐμαΐ οα80 06 8 ΑΥγᾶπ γϑ-ϊοσιηαίθ. ΤΠ ἔδαι. ὑ86 οὗ Ο.0Ὁ 81]. 
ἐδ! α ἸΔΔΥ ὈΘ ἃ ΘΟὨΒΘΑΊΘΠΟΘ οὗ ἐμαὶ οὗὨ {Π6 Ρ]. ἐδ-ηεδ ἐδεηιῖ, 

διὰ οὗ [π6 ἕδος ὑπαὶ ἐο7ω, ρθη. ἰοὺ. ἀὰ., οοὐἹἱὰ ὃῦὉ6 πϑρὰ ἔτοπι 

ΘΑΡΙΥ {{π|08 0 ΟΧΡΓΘΒ8 411] ροπάρυβ (88 810 δπὰ 811). 
8 2990. 8. ὅ- ἐδιβίθ:β (0ρ. Ρ. θᾶ, ἰοοίμοία 1). -- Ὑ88 

ἐπ 6 ῥγ. ἀρ. βίθι)- πα]. ὅ8511κνρ. ὀγλαξί- δνᾶηι, Ανυοϑὶ. δαγοηζέ-δῆψα 

(ἡἐ Ξξξ. ἢ.. ΟἽἿν. ἐιδὶ-ὃ (ορ. 8 296 Ρῥ. 20], 8 882). 

Ιηὴ Βα] ο- ϑ᾽ανοηΐο τὸ ἢπα -ἰδ- ἱπβίθδα οἵ --ὀ (ορ. ἀαί. 
ἱπβίγ. 0]. 88. 810, 882): 111}. Ζδηιότης (ἀαὶ. καΐξδεηι ἰπϑὲν. Καίδ-η 



8 299 .-- 8038. Βδίϊνθ, ΑὈ]δϊΐνο, δπὰ [πδἰγαπιοηΐαὶ Ὠπαὶ. 208 

ἔγοπι ζαίδ 'οαἱ, Ο.Ο.3]. φοριϊζα-πια. ἘΘΠονίηρς βύθμμβ ἴῃ -ἅ-: 
11}. ἀεί. οοδαποζὶό-η(- Οὐδ᾽) ἰπϑίν. οοδαποσὶδ-ηκ(-ασδηι), Ο.Ο 51]. 

σοζαᾳδία-ηιϊα. 

8 800. 4. ἐ-βίοιη8. ΚΞΞ1κρ. ἀνὶ-δῆψαηι, ὅν. αξὲεῦψα. ΟΡ. 

αὐ δλὲοῦ (ορ. 8 296 ρΡ. 201, 8 888). 110}. ἀεί. παζκίλ-ν Ἰηδίγ. 

πακι.ἢι, Ο.Ο.831. ποῤίξεηια. 

ΜΙ που ΕΓ ἐσβίθιῃβ ἰὉ που] ΔρροαΡ {παῤ 48 ἴᾺΣ Ὀδοῖς 88 

ὈΓ. Ιἅρ. [86 ἔογτπι οὗ [Π6 ποιη. δοο. ἀ8] ἴῃ -ἶ γὰ8 864 ἔοΥ (Π6 

ϑίθπι ἱπ (Π18 ἔογια: Βὐ. αἰῥέ-δῆψανι Ο.Ο.5]. οὐΐτηια Ὀοδίάθ αἰὲΐ 

οὔἱ Ὅμπ6 ἔνγο οὐϑβ᾽, δηὰ 80 αἷδο Ο.0.3]. ὠδένηια ἴγοη μὲ ὁ86 
νὺ Θαγδ᾽ (ορ. Οβι μοῦ, Μορ. πὶ. 1 182 ἢ; 7. Βομιαί, 
Κυλπ Ζοϊίδοην. ΧΧΎΙΪ 117). ΟΥ̓́ ο-βίαπηβ, Ο.0.83]. ἀσὄό-ηια, ἴοτ 

ΟΧΔΙΠΊΡΪΘ, Ὀ6ΑΓΒ {Π6 881η6 γοϊαίϊίϊοῃ ἰο αἀνᾶ; 866 8 291 Ρ. 20]. 

8 801. ὅδ. μ-8ϑἴ6πη8. Κκν. δμεδλγᾶνι, Ανυοϑί. δᾶσω-ὄψα. 

111}. ἀαΐ. δημὼδ-ηι Ἰηδίγ. δὔπμεῆι, Ο.Ο.Β1. ἐγηὔἄτητνα. 
ΟΟἿν. δοίμαϊδ, {πὸ ᾿ἰπϑὲγ. 9]. δείμαϊδο (ορΡ. ὃ 296 γ. 201, 

ὃ 888). 

ὃ 802. 6. ϑίοπιβ οδπάϊηρ ἰῃ - δηά -". 

ΤῊΘ βθη) ὰ8 ΘΑ ἰπ Ργ. [ἀρ., 28 ἰὑὺ ψὰ8 ἴῃ (6 88Π160 
ὁ4868 οὗ (6 ρ]υγ] (88 818, 814, 884, 885). 1 ΓοπιδῖμΒ ΘΚ 

ἴῃ ΒΚν. ἐνά-δῆψαηι ἐάκξα-δψαηι, ηιαίγ-δῆγάηι ἀἀἐγ-δγαηι, Ανοθῦ. 
πογ-ὗψα (Ὠοπ). παγοα τε ΟἿ. ἀνέρ-ε). 

Ιῃ Ιτῖβ δπὰ Βαϊ]ο- ϑ]ανοπῖο, [686 οβϑδοθ οὗἩἨ (6 ἀυ4), [Κθ 

{16 Β8116 Ο8868 ἴῃ [Π6 Ρ]ΈΓΆ], πᾶν ἰδοη (Π6 ἔογσπθ οὗὨ [Π6 

γ 6 1- ἀθο]οπβίουβ (88 856. 2 δπὰ 402). ΟἿν. οομαὶδ βαάμαϊδ, 

ηιᾶξδγοῖδ (ορΡ. 8 296 ρ. 201, 88 884 απηὰ 885). [1μ{ἢ. ἀαί. 

82ι-}-η, αὐηιθη-ῖσῆι πηιοίον -ἰ-ῆὶ ἰπδίγ. ϑ8Ζιμιοϊ-ἢ αξκηιθη-ἴ-ηξ 

ποοίογο-ᾶ; Ο.Ο.8]. ζαμιοη-εηια πιαΐογ-ἤτηια. 

8 808. 7. βίοιηβ οπάϊηρ ἰῃ δὴ Εχρ]οβῖίγθ. ΤΉθ86 
μα ἐπ σϑακ ϑίθπι ἰῃ Ργ. ἀρ.) 88 8]80ὸ ἴῃ {Π0 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΪηρ' 

ὈἾυγα] οα868 (88 867. 2 δηὰ 879. 2). ὅ51κν. δγλάα-δῆψαηι, Αγοβί. 

δεγ'χαἄοδγα δογχαῤ-ῦψα ἀῃπὰ (ΙΝ 4 ομδηρθ ἰο (μ6 βίγοῃρ 
βίθ:) δου ζαμ-ῦψα; [Ὁ (Π6 βίθι)- μα] 800 (ἢ6 βϑοίϊοῃβ 7080 

οἰἰοά, δηὰ 8 856.2. Αγνοβί. ὀγυαδοῦψαηι, 88 [88 ὈθΘη βαία 

ΔΙγοδαγ (δ 296), ἰβ π6 ΟὨΪΥ ἴοση Ὑὰ ἢ -ὄψαηι ἴῃ ἴ8)6 Αγνοβία. 



2ρ0ρ4 Βαῖνο, Α]αἰΐνθ, απὰ Γπδεγαῃθηίαὶ αὶ. 8 808---806. 

ΟἾν. οαἰγίοδ δὰ Ο.Ο.31]. ἐοϊρί-ἔρηια (ἔτοπὶ ἐοὶς π. ᾿ο61᾽, ορ. 
8 225 ρὑ. 107, 8 244 ὑρΡ. 142 ἢ), πιὰὺ ὃὉ6 υπάογθίοοὰ ὈγῪ 

τοίουτίηρ ἰο 8 802. 

ὃ 804. 8. δίοπιδ ἰῃ -8. 

Ατγϑδη. 8κν. ηιμάηδ.δψαᾶηι βῃουἹὰ τορυ αῦγ Ὀ6 ὄμιαπαά- 

δῆγᾶηι, Ὀὰὺ ἰὑ Βᾶὲὰθ Ὀδθθὴ ἰηβυθπορὰ ὈΥ (Π6 ποῖ, 8060. δβἰπρ. 

“ιάπσ (ταϊπα, ὑπουρῆ), Κκ ἐπὸ γ}]. “μάπσ-δηϊᾷ; 866 ἃ 85θ. 2. 

Ηδθηοθ ἀωγπαηδοδγαηε δοὰ ἰδ6 οομραγ. ἄῤξΊψδ- δψαάηι ἴτοτα 
ΠΟΙ. β'ηρ. τηᾶ80. ἀμγεηιαηᾶβ ἄξιψγᾶμη, πθυϊ. ἀμγεηιαηῦ ἄξδῖψδ. 
ΒιΠΉΠΑΥγ, δαυέγ-δψαηι οάκῥωεν-δψᾶηι ἤᾶγα Ὀδοὴ αϑϑοίθα ὈΥ 

{080 ποιῃ. 860. βίην, λαυσέν (λαοίδ) Ἰἰθαϊϊοπ᾽ οάκξων (οὐκῥμδ) 
γθ, πὰ πᾶν -γῆη- ἱπδίοδα οὐὗἩ Ἁ ὥἰῃθ βγοῦν τορυΐὰρ -αδ᾿- 
( 8 ὅ91] Ρ. 448)... Βυΐ {πὸ ΓΘρΌΪΑΥ -α(- ἰβ ἕουπαὰ ἴῃ (Π6 ρασί. 
Ροσί. δοί. οἱανάσοδμψαηι |κὸ υἱαυάσοδἠϊξ, ΟἿΪΥ ἴῃ ποθ [86 

ἕογιηαϊνο βυΐῆχ ἰβ βίσοηρ, δπὰ (6 ὙθῈ -Μμ8- ἰδ ρΌΠΘ, 866 

1 ὃ 591] ν. 448, Π 8 186 ρὑ». 440 ). ΟΥΔΟΣΡ ΓΟΡΌΪΑΙ ἴΟΥΠῚδ 

8΄6 Αγνοβί. δημαϊῥβιδοδψα ἴτοτη 8μαϊβίδ τι. 'σπογα᾽, δὰ ἰμ6 ρασί. 
Ρογῆ. δοί. οἱδηξεῦψα ἴο 6 ἱπίογτοὰ ἔγοῃῃ υἱδαξοῦ!δ. ΝῸ ἴοσπι 
ἔτοπι ΔΗΥ͂ 68-Βίθτη ἰ8 ἕουπᾶ; Ὁ τϑαβοηΐηρ ἤτοι (δ Ρ]. ημαη- 

-δἰδ, ΒΊΟΝ 18. Ὀ01Ὲ ρ οα {Π6 ἔοσπι οὗὨἩ [86 ποιῃ. δοῦ. δίπρ. ποαΐ. 

ἴῃ -ὦ (πὰ (80 αδιμᾶθ ημωηδ), Ἧ6 ΠΙΔῪ γυϑηΐαγθ [0 γϑϑύοσγθ “»παηᾶ- 

«γα "αονξοῦψα (866 88 816, 887). 
ΟΟΙν. εἰρὲδ (ἐθοἶ ἡ. ᾿ποιυδβο᾽ ἴον ᾿(ϑϑέθσοϑ) ρϑῦῆαρβ ἴον ᾿ίδοοϑ- 

«ο-δίς, ορ. ἱπϑίρ. ρ}]. 8. 8381. 
Βα! ο- Β᾽ανοπὶο ἀραΐη βῆονγβ ἃ οἴδηροὸ (0 (86 ἐβοχίοη 

(ΟΡ. 88 802, 808): 1}. ἀαἰ. αοδ68--ηι ἱπϑίν. αδδθ8-,-ι, (ΠΌΙΩ. 

δβίηρ. ἀοδο8-ὶ-8 "οἰοια,, Π 8 182 ρΡ. 422), Ο.Ο.51]. 8ἰουο8-  ηια. 

ὃ 806.΄᾽- 9. ἔ- 4ὲ-, ὥ- μμ-ϑίθιηβ δηὰ Βοοὺὶ Νουηβ 

Ϊῃ τῷ. 

ΒκΚγ. ἀλ᾿ιδῆψγάηι δῆνγα-δηνάηε (δἰ πα ]αΥὶγ ρᾶν-δψάπι σῖν- 
-δ!νάρι, 806 ΠῚ 8 160. 4 ρὑρ. 485 ). Ιπ ΟἸἹὰ Οδυγοῖι Β᾽ανοπίο 
ἐδ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΙηρ ἔογπὶ οὗ βυοῖγῳ δηὰ {πὸ [πὸ ἴθ ποῖ γϑοογἀϑά. 

5Κν. παμ-δῆψάηι, σό-δ᾽ι ψάηι. 



8806 - 308. Οοπίενο δὰ Τοοαϊνο Ὀπαδὶ. 20ὅ 

Οομίδέυο απαᾶ 1, οαΐυο Πμαϊ.1) 

806. ὙΠ {ποθ οα868 88 Ὑἱ {πὸ οἶμοῦβ, 1Ὁ 18 αἰ ἤθους 

(0 τ8Κ0 ουὖδ τὲ ἴοσηβ (ῃ6 ῥδγθηὺΐ ἰαηρυδρο δὰ. 1 15 

ΡΓΟΌΔΡ]6 ἐμαὶ ἐπ ὍὙ|ο Οὁ8808 ὝΘΓΘ ποΐ ΘΧρΡΓγθββθαὰ ὮΥ̓͂ 006 [ΌΓΠῚ, 

Ὀυὶ ἐπαὶ ΠΟΥ ὙΟΓΘ ΓΟΡΉΪΑΥΪΥ αἰδεπρυ δι6ά. 

ΕἸγϑὶ οὗ 411] Ὑ1]1 6 ρίνθη ἐμ ἔδοίβ σαί βογθὰ τ 680} 

ὈΓΆΠΟΝ οὗἁἨ (Π6 ρᾶγϑηΐ βρϑθοῆ; (8 Μ|}} 6 [Ὁ]ονοα ἱπ ὃ 811 
ΌΥ δὰ οχϑιηϊπαύϊζοῃ οὗ {6 ῬγΥϑυϊουβ ἰβύοσυ οὗ {π6 τϑοογα θά 
[ΌΤΤΏΒ8, 88 [ὯΓΡ 88 ἰὑ οδὴ ὍΘ Ιηϑαρ οὐὔδ. ΤΑΒΙΥ, ἴῃ ὃ 812 [ῃ6 

ΟΥοοκ ἴΌστηΒ ἴον (86 ρϑηϊῆνο, Ἰοοδέῖνθ, δηα ΟἵΠΟΡ οα8θ8 οὗ {Π6 

ἄυ8] Μ“1}} Ὀ6 ἀοβοῦθοά. 

8 80ΏζΏ βαῃδκυιί, ΒοΙ οαβθ8 πᾶν (6 β8π6 δῃαΐηρ, 

«δῇ Ξξξ γγυ. Αγ. ἔκαμ. 

Βίοθιηβ 1ἴἢ -ο- δὰ -ἅ- οπὰ 1π -αψσῥ, 6. α. οὐπανσᾷ ἴτοτα 

οὐϊα-8 πο} ἢ, ψωράψσξ, ἴτοιη ψμρά-ηι 'γοκο᾽, ἀξυανγδᾷ ἴτοτῃη ἀξρᾶ. 
ἼΩδΙθ. δδιάθ ὈΥ βἰάθ νι ὑπ18 ἰοστηαίϊοη ἅτ γοᾶ, δησὲ (6180 
ὅμαψδβ) ἴγοτη ὅμα- θ᾽ ἀπὰ ασόξ ἴτοπι αρά- ᾿|8΄, 48. ἴθ Ο.Ο 1. 
οἰάξιε ἴγοτα οἷδάκο- (δ 810). 

ΒΟΥ. Νὼο ἐγυβι Υ Ὧ ουἱάθηοθ [ὉΡ (ἴθ βῃοτγίου ἔογτηδέϊοῃ 18 ἰο. 

Ὅθ φοὲ ἔγοῃῃ! Υοὰ. νύξ Ὀθεϊὰθ ψάψσῥ ἴτοπι ψά- 'αυϊ᾽, »πἐίνόξ ἴτοιι πὐπέψά- 
“πεῖὰο, ἰἀἀοπη᾽, ραϑίένσξξ, ἴτοπι »αϑβίέψα- ἡ. “δοϊξαϊίοη,, Ἰοάχίηρ᾽, ρᾶξψσξ 
ἔγοτι ράξίνα- τ. Ῥγοβδίπρ.δίοπο,, [ΙἋἢ 411 ἐπ|080 -αψ- ΠΙΑΥ͂ αυθ ἀγορροὰ οαξ. 
ΒΥ ΒΥ} ῖο ἀϊβδἰ πιϊαιΐου (1 8 648 ᾿. 482), 88 -ἄψ- βοθΙὴ8 [0 πᾶν ἄοῃθ ἴῃ. 
διραραίυαί 8 241 ν. 141. 

Ὦ- δ-ϑίοιῃθ: ὄὀγλαίψ-δᾷ. 

ἐ- δα μ-βίθιῃηβ: ἀσψ-δ, 8ηπυ-δῇ. 

Οοπϑοπϑῃΐ βίθπηβ (ἰδ ἐπΠ6 γος ἔοστη οὗἉἨ [Π6 βίθι): δώη-δῥ᾽ 

(ἴον 6 δοοθηΐ 866 Ρ. 10 ἐοοίμοίβ 2), γἀ7ἢ:- δ ἴτοτη γἄ)αη-. 

ἰηρ᾽, ηιᾶϊν-δξ αἀάϊν-δὲ, ὃγμαί-ὅξ, πιάπαϑ-σΥ ἀξτψαϑ- δὲ ουἱαάξ-δῇ. 

αἀλὶψ-δξ δῥνμυεόδ, πᾶυ-ἀ, σάυ-δ (Θρ. σοι. βἷπρ. γαοᾶ. σάν- 
-α8 ὃ 28] νΡ. 120). 

ος 8 808. Ιτϑηΐδη. 

Ιῃ ἐὴ6 Αγοϑία, (π6 ρϑηϊῆνο ἀπ] ομᾶβ ἱπ -ὦ -ἄδ(.σα) τ 
ΡΓ. Αν. ἢ"ᾶ8, ἴμ6 Ἰοὺ. ἀυ8] 'ῃὰ -ὅ, ὙΠΟ ΤΥ 6 ἀεογνοα. 

1) ον γοήθυϑθησοθβ οἡ ἐδπὶθ βυ θοαὶ, 860 (π6 ἐοοϊποίθ οὐ ραβο 139. 
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ΓΟΡΌΪΑΣΪΥ ἤοτι ΟἰΠΟΓ ΡΥ. ΑΥ. "πα8 ΟΥ ΡΓ. Αγ. μα (ορ. Βαγίδο- 
Ἰοπᾶθ 'ῃ Β62ΖΖ. Βοίίγ. ΣΧ 208, 812 ἢ, ΧΙΠ 88). 

βέθῃμβ ἰῃ -- δπᾶ -ἄ- Πᾶνθ ρθη. -αψᾶ, 88 ἴῃ ϑαμδκυῖ Βοίἢ 
βίθιηϑ πᾶν -αγδὲ (8 807): οοὐγκαψὰ ἴτοτη φοῦγβα- τὰ. ποῦ), 
λαρπαψγᾶ ἴτοτιῃ παρμᾶ- ἔ. οΒΕ 116 μοβί᾿, 8η4 βἰ πη] Ὺ ἱπ ΡΓΟΠΟΙΙΏΒ 
ψαψᾶ ἴτοπι ψα-, αρίαψᾶ ἴγτοτη αρία-, αψγᾶ ἴτοη α-.- ΤῊϊΪΒ 6886 
8 ἔουπα πιπουξ (Π6 5801140]60 -αψ- ἴῃ Ὀναπάνα ῬἤγΆδθ8, 6. δ. 

ηραϊγᾶἃ δαρδαίαεγἃ “οὗ Ἐς, ἀπά Β.᾿, ἃ ραὶν οὗἨ Ὀγοίμογβ (βίθπι 

Πγαϊνα- ἀπὰ δαρδαίαϑβίῖγα-); 7γαϊξγᾶ : οοῃγκαψᾶ --ς β8κν. δηδὲ: 

ὅηαψσᾷῆ. ΟΥ̓ {Π6 Ἰοοδῆνθ ϑῃάϊηρ -αγῦ, ΘΧΔΠΊΡ]68 ΔΓΘ ΟἾΪΥ ἔουπά 

ΜΠ} ο-ϑέθιηβ: υσῆγκαψο, μϑανψ ἴτοτη δα 'θοΙΝ,. 

μ-ϑίθιηϑ: ρθη. δᾶχυ- ἃ Ἰοο. δάτυ-δ. - 
π- δια γεϑέοιηβ: ρθη. δη-ἃ, παγ-ἃ, (πῸ βίγοῃρ βίθπι οὗ 

παγ-ἃ 18 ποῖ οτἱρὶπαὶ. 
πί-βίθιηϑ: ρθη. δογ σαπί-ἅ, αὶ ποπ του ρῖπα] βίγσους βίθπι. 

ἰαἰ-δίδθιηβ: ρθη. αγιαγ  αί- ὃ ἴτοπι απιαγ[α-δ- (1 8 θ48 

Ρ. 482) 'ξοπίυβ οὗ ἱπητηοτία! γ᾽. ὅ-ϑίοιη: ἤσαν εἃ ἴτοπι ἤἔσανγ'Ζ- 
ον 6. ἀμεραγζ- ᾿ἀοίπρ ροοά', 

ΟἹὰ Ῥοσυβίδη. ϑ'ρίθρϑ, δηὰ Οβίμοῦ" γοργὰ ααδίαψᾷ ([τοπὶ 

ἀαϑβία- “Δη4 δπὰ ἀμυαγαψᾷ (ἔτοτη ἀμύαγα- ἄοον, ραΐθ, οουγίἢ 

88 ἰο6. ἀυ8]. ΤΉΘΥ την οὗ οουτβα Ὀ6 τοραγαρά, 1 τὸ Ρ]6886, 

88 ἰοῦ. 8ϑἷηρ. σι (Π6 ροϑίροβιξϊοη ἅ, αἀαϑίαψ-ἃ τὲ Αυθϑί. 

ζαδίαψτα (8 268 γν. 1604); (μῖ8 πον δίδηαηρ Ομ. 8. οὐ- 

766 0η8 8οὲ ον ἴῃ Μοόῦρη. Τ]π|.ὄ 1 100 ἢ 

8 809. [Ιὴ Ιγἰ8ὴ {Π6 σϑηϊίνο ἀυὶ π88 ἃ βρβοΐδὶ ἕο τη. 

ΘΘΥΘΡΆΙ Οἶαβθβθ8 οὗ βϑίθπι|β {ἘῚΠΙΒἢ ΠῸ ΘΧΘΠΊΡ]68 ΘΑ] 16 ὑπδῃ 

ΜΊΔ4Α]6 [τ]8ῃ. 

0-ϑίθπηβ: ἀἃ (ΠΟΤ πι}), 767, οὔθ. ἄ-βίομηβ: ἐμαί, δαη. 

ἐ-ϑίθιηβ: άϊμο ἄμα. -ϑίοιηβ: δοίμβο -αἥ. η.βίθιηβ: οο, ἄγαη. 

γεβίθῃΒ: ἠᾶίμαγ. πέ-βίθιῃβ: σαγαί. 6ὁ8-Βί6 8: ἐΐσθ. ὧδ οὗ ἔνο 

Κιπθ᾽. 

ΤΊ “δϑρίγαϊοη" οὗ {Π6 1η1014] οὗ ἃ [0] ονίπρ ποτὰ (1 ὶ 6068. 1 
ῬΡ. ὅ10 ἢ) [πᾶ8 πὸ ὙΘΥΥ͂ βίγοηρ βυρροῦί ἱπ ΟἹὰ [γῖ8ἢ}; ἴῃ 

ΜΙΔΑΪ6 [τῖϑῃ. {π6 ῥγδοίΐοθ Ὑαῦὶθθ ΔΡραγθΪγ τἱουΐ τρϑβοῃ, 

8 βουπαβ ΔΓῈ ϑΒοηθί πΠ|68 δδρίγαίθά, βοπιθίϊηθβ Ἰοὐδο 4]0Π6. 
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ΤῊΘ οΥρίπαὶ οπαϊηρ οὗ π6 ἔογηηδίϊοῃ ἐμοῦ Όα 8011] ΓΘ δ᾽ ἢ 8 

ἴο Ὀ6 ἀϊδοογοσθά. 1 8ο0π16 ᾿πϑίβποθθ (ῃ6 ρθῆ. ἴοθὺ. 08] Β6ϑιηβ 

ἰο πᾶν θθθῃ αἰδθοίθα ὈΥ (ἢ 6 δῃΔΙΟΡῪ οὗ [Π6 φϑῃῖνθ Β᾽ ὨρΊ]ΑΓ. 

ΟὐΙραγο ἔυγίμον Αβοο}, Νοίθ 10] παθϑὶ ῥ. 82. 

8 810. ΤΙ ΓΠπΔηἷ8π αἰ] οοίβ 086 8 ΌΤΙ ἴῃ -]38 Ὑ{Ὴ (Π6 

ΤηΘΘΗΪηρ οὗ ἃ ρθη. ἄυδ], 88 ὅοαῥμ-ηι|8 δεπθσηῖιδ αἀμκίογ ὁ-ι5 ἐδ- 

-ἀιεηιβθ (οὐ θοι), ἔθπι. απδ-αρί- 8 (ΟΥ̓ μο80 ὑπο). 866 

Οοἰθον, 11. ϑιυά, ὅθ, Βοῖίν. Ζὰν 11{. ὨΙΑ]οΚίοϊορίθ 88; δῃηὰ 

Βυάοκπηον, αστοῃ. ΠΡ αν. ῬΡὮ1]. ΠΠ 809 ἢ ὙΥεΐ Βυοϊκηου, 

Ἅ6 τηυδί τοραγα [16 ΌΤΙ 88 8ὴ οδχίθηβίοη οὗ (Π6 ἀδί. 1πϑίγ. ἴῃ 

τα ὈΥ {Π6 ρθη. Β'ῃρ. -8;: ΘΟΙΠΡΑΙΘ ἔΐ68θ ρϑηϊνο ἴοστηβ ὃ} 

ὉΡ οὐ τ1,-ηῆῷ 76-ῆ2ι: - πα θα ([μ6 οπαϊηρ ἀου [1088 

ΔΒΒι πα θὰ ἰο φιανα ἑἰαῦα τ ηιᾶηο ἰᾶν0) διὰ ΟἾΔ. ἡπμρλ 

γιρπῖ (-, σοι. 9Ρ}.), ορ. 8 458. 

ΒΙ]ανοπὶο ρἶνοβ -ἢ 88 ἐπ6 οπαϊηρ οὗ ρθη. δῃὰ |ο0.; [18 
Ὀγΐηρδ δἂ8 Ὅ80Κ ἴοὸ ἔπος ἰῃ (6 βγϑὺ ἰμϑίδμοθ; δἰΐουῦ ἰδ -8 ΤΉΔῪ 

πᾶν ἀτορροὰ (1 ὃ 185 ρὑ. 161, 8 ὅ88. 7 ρΡ. 4456). ο-Βίθη8: 

υἱϊίέκι, δας ἀἄνο)ιε ἰο7ι. ἄ-Βίθιῃβ: γί, Ὀὰὺ αἀσο7μ ἐο7ι. ἐ- 8,6 1η8: 

ρμᾳίζζιε ρᾳξί)γιε (-Ἰ})- «2. 88. ἴὰ [86 σθῃ. ρ]. ρμᾳίι)ὶ ρᾳίἐ-}, 8 848). 

πδίθπΒ: ϑγηοῦτ (τους 88 ἴῃ (Π6 σϑῃ. 9]. δυμου-ἄ, ὃ 849). 

Ἠ-βίθιηβ: ἀαηιθητῖς. ἐ-δίθῃιῃβ: ἐθίρέσιι. δ8- 8.6 Π18: 8:00 68-1. 
8 311, 'ληκε ΙΔΥ ΠΟῪ ἰᾷκ 8 φΌΠΟΓΑΙ ΥὙἱθν οὗ [6 ἔὈΓΙΏΒ 

ΜΉΟΝ πᾶν θθοὸη ρίνοη ἷἰπ ἰπ6 ᾿αδὲ ἴῸὰ} βθοίϊομβϑ, [Ὁ [6 

ῬΌΡΟΒΟ οὗ οοπιραιίβοθ. Αἰ ὑνοὸ ρμοϊηίβ θ ἃ.6. 05 Ηγμ 

στουπᾶ: (1) 85ΞΚν. -δᾷ : Ο.(Ο.Β]. -ἶ ἀπά (2) {Π6 ἐ-αἰρΒίμοηρ 

Βοΐοτα ἰπ6 βϑυϑδῆχ ἰπ ο-βέθπιβ, δβ ϑκν. ἐάψ-δῥ, Αγοϑί. αρίαψ-ἃ 

μδαν-σ: Ο.Ο.8]. ἐο7-.. 
1. Το ρῥχοθίμπϊο οπᾶϊηρ οὗ Π6 ρϑηϊίνθ ἀπ] Ἰρὰῦ ΠΔΥΘ 

θ6θὴ ἤ“ο-,-8 ΟΥ ἔ-6- 3.8, Θοηϑίδίϊηρ οὗἩ [π6 ὁπαϊῃρ οἵ [ἢ}8 ὁ0-8[6 18, 

{6 τι οἵ [π6 ποιῃ. 806. 1η886. ἰῃ -ὅμ (1ἄρ. άμδιψ -Ξ-- ΒΙκν. 

ἀυᾶή), ἃπᾷ -8, (6 βυῆχ οὗ {π6 ρϑῃϊνο Β᾽πρΌν (δ 228 

ΡΡ. 111 ). ΤῸ Ανοβίϊο Ἰοσδέϊνε δπάϊηρ -ῦ, 1 ἀογγθα ἔτομι 

1Δρ. κκομ οὐ ""ομ.), σου]ά Ὅ6 [π6 ἄσα] βίθπιη ἱποὰΐξ ΔΗΥ͂ Ο886- 

1) [ἐ πιαᾶὺ Ὁ6 ἐμαὶ ἐπἰΐ8 οα86 8 ἐο Ὀ6 τϑοορηίβοα ἰπ ἴπο ϑαηβικτὶ! σπορὰ 
τἰωνγότ-ηλθ 'πιτΐη ον (ἔπ 0) ἄοοτθ, δὲ βοπῖ ὙΠῸ ἀδ᾽, ναϊοῖ 18 ἱηίογγοὰ 

ἔγοπι ἀμγῦπμά- ὉΥ Βαγίποϊοπιαο Β622. Βοῖίτ. ΧΥ͂ 198 ἴ. 
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ΒΓ Ἔχ, ἴο Ὀ6 ΘΟΙΡΑΡΘα ὙῈΝ βρη Ὁ Ἰοοδίννοα κ ΚΚν. ζάγηιαη 

ατ. δόμεν (8 286 Βοπι. ἢ. 191). βοπιθ ἔογιη οὗ (18 Κιὶπὰ τηὶρῃς 

Ὀ06 υϑοά ἰο ΘΧρ᾿αὶπ -οὐ. ἰῃ ἐπ6 ατγϑοῖκ σγδο()ο-ς ὀγδο()-η- 

«χοντα, ΔΙ ΒΟῸΡ ποῦ ἃΓ6 οὐ θῦ Ῥοβϑὶ Ὁ]0 οχρ δημίου οὐ [1 

(86 Αὐυΐῃον, ΜοΙρῃ. Τί. Υ 86 8). Ο.ΟΨ]. οἰάξιε 88. ἃ 

ΒΘηἰ να ΤΩΔῪ ὈΘ ἀογίγοθα ἔγοη ἤομ8 "-6848, ἈΠ 88 8 ἰΟΟΔΕΙ͂ΥΘ 
ἔγοιη ἔσο εμβ. ΤΉθ80 ργοθίμπίὶο οπάϊηρβ βργοδα δογοπὰ ἐμοὶρ 
ΟὟ ῬΙΌΡΟΣ ΒΡΠΘΡῈ ἴῃ ὑνο ἀϊγθοίίϊομβ: {Π6ῪΥ ραββοὰ (1) ᾿πίο ἐ}6 

ἄ-ο]δβ (Ο.0.3]. γαζε, οογίδ! ]Ὺ πού οοπίαἰπίηρ Ιἄν. ἔταμ, ορ. 

ὅθῃ. Ὁ]. γαζὰ {|κὸ οἱδζι); δπά (2) ἱπίο {πΠ6 οοπβοπδηί, ἐν, δηά 

μ-οἴαββοθ (ΒΞ. γάμηεσὶἡ ἀυψ-δῇ οἴο., Ο.Ο.51]. ζαπιοητις ρᾳξγεις οἵο.). 

ΤῊΘ ἀῦθθηοο οὗ -8 518] ἔτοπι ὑπὸ οτὐἱρῖπαὶ ἔοσπι οἵ Ο.0.31]. Ιοα. 

γαΐμ ἰβ ΘΒ] Βη6α, 88 Πωοϑκίθη ροϊπίβ οὖ ἰὸ τη, ὈΥ [1{Π. 

ρμδίαῦ ΜΑΙ, ἰπ ὑναίμ᾽ (θοθίάθ ἐπ βυῤδί. ρὰδέ 1841}, οΡ. 

Ο.0.8]. τιοδάιε ᾿θοίπθοι", 110. “ση ἷη Π6 Ὀουπῃάδβ᾽, 106. ἄυα] οὗ 
ηιοῦάα τη 16, θουΠ ΑΥγ᾽. 

ΒΘΙΔΙΪΚ 1. δη οίβθοι, βέαγπηρ ἔγοπι ἐπ|8 δββυπηθὰ Ὀγ. [ἀρ. Ἔσομϑ 
(8). ᾿δΔ8 πιδὰθ δὴ δἰξοπιρὲ 0 ΒΗΘῪ ΠΟῊ οθγέδϊῃ ΠΟΌῚΒ ἱπ [6116 ΠαΥΘ 

Ὀθθη δοβογυοὰ ἰηΐο ἐπθ μ"01488 (Ῥδυὶ δ ΑἸ 4]. Βιπὰ., ΠῚ 181 8.). Ηο 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἐμαὶ 6. ζ. ἔΠ0 κθῃ. σΟΥ̓μδ ἫΘΒ ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΙΥ ἃ σοηϊῖνο ἀπ] ἔγοιι 
πὸ ϑἴθι)5 σΟγ0- -ξ.ὶ αοίι. λαύώγηα-, δηὰ δοη. μια θβ ἰῆο 8ᾶπὶῸὸ οδ86 οὗ 8 
βέθπι "4" (πα -06}8);} ἴὸ που] ἐποῃ ὍΘ Ῥοδδὶ Ὁ] 0 8660 οτἶρίηδὶ Ἰοοδεϊνθϑ 
οὗ [π0 ἀυδ]ὶ ἱπ οογη "ιὼπῶ. ΒΥ ΕἸαχο (Ραυ]-Βτασηθ᾿ Βοὶϊν. ΥὯἹΠ 
509) ἰάθη θε8 ἐπ Α.8. χϑῃ. βίη. πόδα (ποιὰ. ποϑᾺ ᾿π080.) ὙΠ} (6 ΚΒ[κΥ. 
δθη. 1οο. ἀπ] παδ-δξ: ἰ (8 ΤΟΡΟ οογγοοῖ, ἤκομδ δηὰ ποὲ ἤέμ8 τουδὶ 
δῦ Ὀθθη ἰδ οτἱμίπαὶ οηάδϊηρ. Τμθ680 δηᾶὰ οἶμον |᾿Κὸ ϑοηῃ͵θοΐαυγοθ δηὰ 
ΘΟ ΡΑΡΒΟΏΒ, ἱηροηϊοῦβ ἐπουχῖ (ΠΟΥ ὍΘ. Δ΄Θ ποὶ ἰο ὉΘ ἰτγυδίθὰ, 88 ΔΩ͂ 
ΟὯΘ ΠΙΘΔῪ 8600; ἐδ “-οχίου οὗ Β 0} βέθιη8Β οδϑῃῇ ὈΘ ΙΒ Οχρ] δηθὰ ἴῃ 
ΟἾἾΟΓ ὙΆΥΒ. 

ΑΒ τορᾶγὰβ Ανϑβί. ὦ --Ξ. ργυ. σ. "-ἄβ, ὑσο αυθβίϊομβ οΒῈσ 
{ΠοΙΏ ΒΘ Ιγ68 [Ὁ οοπβίἀθγαίίοη. (1) 'ὴ')β ἴἪ ῬΥΌΡΟΥΪΥ {π6 οπαϊηρ 

οὗ ἄ-ϑίθιηβ, ὙΠ Οἢ θργθδα αἱ βόηθα ἰαΐθῃ ρογοά ἰο {πο86 ἴῃ -ο-; 

(2) ἄοοθϑ 18 ἄτνονοὶ στοργοβθηῦ ἔμ Ιὰᾳρ. -ὅ οἵ [Π6 ποι. 866. 

τη1886. οὗ οὁ-ϑἴοπη8 (ἀνοβί. ϑεἤγζα) Οβι}0 8 οοπ͵δοίασο (Μοτρ. 

1) ΤῊΐθ που]ὰ ΟΥ̓́Θ ἃ Ῥοβ5810]9 πιθδῃβ οὗ οοπηθοίΐϊῃς δεύτερος ἀϊτθοῖὶγ 
μι δύω, ὈΥ ἀοΥνίης Ὀοΐῃ ἔγοπι "δίξεν-. Α11 ἰπ0 βάπιθ. 1 ιοϊὰ ἔδβὲ ἰο 
ΙῺΥ ΟὟ ΟΧΡ  δηδίϊοη οὗἨ [Π0 ΟΥΐΠΔῚ 88 ΌὉΥ ἔδσ 6 ποῦ ῬγΟΡΘΌΪΘ (8 166 
Ῥ. 8). 
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Ὁπί. Π 98) ἐμαὶ Ανοϑί. -αγὰ ἰΒ ἃ το-ξογπιδίίοθ οὗ "-αψαοῦ ὁα 
{Π6 Δηδίορυ οὗἩ [6 ρθη. βίῃρ. λαρμαψᾶ (ξ 229 Ρ. 114) 1 οὐπηοί 
δοορρί. ΟἿΡοῖβ. -αψ-ἄ, Ἰοοαίνα 'π τηθδπΐηρ, ἰἢ ἰπάθοὰ ΜΔ ἅγ6 

ἴο ΔΙΙΟῊῪ ὑπ6 ἔοστη δἱ 411 (δ 808), [8 4180 οὔϑοιγσθ. [{ 18 αυϊΐο 

ΡΟΒΒ10]6 ἐο Θοραγο -σψᾶ απ (Π6 Αγοβέ. ρθη. -αψᾶ, 

2. Τὴ ἐαρηίποηρ οὗ Β5Κν. ἀνάψ-δξ, ἐάψεδξ οἷο. ἰΒ πίβουΐ 

ἀουδέ οοπποοίορα πίιΐῃ ὑπαὶ οὗ ἈΑνοβϑὲ. ἀναρ-δνα 1. αυδ-ηι 
ἄυδι Ο.Ὁ.Β]. ἀνσέτηια (δ 291 ν. 201. Νοὺ ΟἿΪΥ ἐδ6860 
Ἰαηριδροθ, Ὀυΐ ΔΡΡΑΓΘΕΟΥ Οἰοστηδηῖϊο δηὰ Βα]ο, πάνθ ἰΐ ἴπ 

{118 βϑῖὴ6 οδδ6; [ὉΓ {πΠ0 0 ΔΓ6 οογίϑϊῃ ῸΥΠῚ8 ΜΟΙ 8601 ἰὸ 

Βανθ ἰδκθῃ ἃ ρ]υτ8} ο886- παρ ἱπδίθδα οὗ (6 ἀυ6], δυΐ 

ἴο παν Κορὺ {π6 ἄν] ὑὺρ6 ἴῃ {Π6 βίθιη ἰὸ Μοὶ (ἢ 6 Ββυβῆχοϑβ 

ΜΟΓΟ αἰϊδομοα. ΤΠ θΒ6 ΓΟΥΤῚ8 ἀγὸ οἰ. ἐρααα7ξ Ο.166]. ἐσεσρ)α 

ΟἪ.α. σιροὶ)ο ᾿ἀυοτυπι Ο.]06]. δόσᾳ)α ἱδιαθοσυση (Ὁ {6 
ἱτοαϊπιθηὶ οὗ -ἰ- δοίη βοηδηΐθ ἰῃ ἰμοθο ΟἰοΥηΔηΐο ΓΟΥΤΏΒ 866 

ὃ 142 ν. 127), δπὰ 1,11}. αὐδῆα αδῆ)αᾷ (ορ. ὅν. μδλάψ-δξ 

Ο.Ο 8]. οδο)γε); (806 110. πνογὰβ στοῦ ἀουί]θβΒ ῬγΘυ ΟΌΒΙῪ 

"ἀνα7-ἃ “οδα)ε-ἃ οὐ ᾿ανυο).- “αδε)-, “ΒΟ Ὀδοδπια ανδ)-τ 

αν). Ὀθοαυδβο ἰμβιθηοθά ὈΥ [Π6 Δηπδίορυ οὗ αἀρδ-ηι ανδοι. 
ΤῊ 88Π1|6 ΟΥΡΊΠΔ] ἐπα ΡΒ Ποπρ οὗ (μ6 ἄνα] ἰΒ ἀουί]688 ἰὸ θ6 
ἰγβοθά ἱπ Οϑαχ. ἑιοῦ- δ ἴτοῃη ἔαμοΐ-"ο- (ορ. ΜΟΙΠΡΟΥ 88 οἰἰϑα, 

Ρ. 285), ἰῃ ΟΘ΄. δοιοί ἔγτγοπθηῃ ἔάμοίνῖο-, δὰ ἴῃ ὅ,τ. αἀρξδ-απά 

ὙὉπΟΙοΙ ἃ, οα {ὍπὙ0 ΟΟΘΟΔΒΙΟΠΒ᾽. 

[6 ἰβ ὙΘΙΥ͂ φρτορ8Ὁ]6 ἱπάροα ἐμαὶ (6 1- ΟΡ μοὴρ οὗ [Π6 

ὅθη. ἰο6. 88 υϑο σι ἄ-ϑίθιμηβ πῃ {πΠ6 ραγϑηΐ ἰδηριαρθ [{861; 

ΔηΠἃὰ ἰδ ἰΒ ἐπογοίοσθ ἢδυὰ ἰοὸ ταᾶκὸ οὖδ σοῖο [Π080 ἀϊά 

ποΐ πᾶν -αὐς (6Ρ. ποι. ἄπ] ἔδϑιη. ἤαδ), 80 ἰμαὺ 1 σπουἹά 

06 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎΥ ἰο ἀδγῖγθ 6. σ. (86 Ο.0.3]. πιδ80. ἐοΐβε ἴτοτῃ 

Ἡοὶομ(8), Ὀὰὲ (6 ἔθιμ. ἐοὐ ἔσοιη ᾿ξαϊομίβ), ΟΡ. ΟἿ. κόραιν Ὀ68146 
ἵπποιν (δ 812). 1ὲ ΙΩΔΥ 4180 Ὀ6 δδκοὰ σμοΐμοῦ ΞΞν. ἐσψ- ἷἰπ 

[16 ΤηΔ80}}} 6 ἸΠΔΥ ποί ταργοϑοιί ἄρ. "οὶ- (ορ. Αἰ. δυεῖν δἀπᾶ 

[η6 τοδί, ὃ 298 ρῃ. 191 ἢ). 

Βοπδτῖ 2. 1 Ιἀξ. ὁ ἴῃ ΟΡΘῃ 80}140168 Ὀδοδπιθ ἄ ἱπ Ῥγ. Αγ. (1 ὃ 18 
Ρ. 69), ἐδθ πιδβο. βϑκνυ. "ιἄνδῇ, ποὶ ἐάνδσξ, πουἹὰ δηβνοῦ ἰοὸ Ο.0.8]. ἐοζε. 
ΤΊΘη τ πδὲ που]ὰ ἐάγσᾷ 6: ἔπο ἔοιιϊπὶπο ἤἔοτια, πὶϊ ἀρ. ᾿-αὐ- (ορ. 8 422 
Ἐθπι., οα ἐῃθ ἱπβέγ. βίης. βΚν. ἑάψα Ο.Ο.8]. 1074) ΟΥ ἃ τη880. ἔοττῃ Μ] 

Βτυξιαδδη, ΕἸοδεοηίδ. 1Π]. 14 



510 Θοπίῶτε δηὰ [οοδίϊνο ὨαΔ]. 88 8311.319. 

Ὡς τ Οὐμορασο Νοεϊηρον, Ζαοιίδοιτ. Γἂν δϑίοσυ. ΟυὙτη. 1889, Ὀρ. 1011 ἢ. 

γον μον οοηϊοοξατο, (πδὲ πο βίοι Ῥώμέ- ἴθ Ξ5ΞΚν. ἀνί-ράαά- οἷο. νδδ 
509 αἰοθοὶυ σοπαθοϊρὰ Ὁ|ιῖῖ ἰῃ6 ποπι. ἀπδὶ ἔοπι. Ῥάμαςξ ποαί. Ἐαμοΐὶ διὰ 
ΜἘ ΠΗ ϑκν. ἀοόν-Οὐ οἷο. βθθῖθ8 ἴ0 16 ἐπιργοῦδϊθ, Ὀθοδοβο ἐπ ἐ-ἀἰρῃ πους 

ὙΓὼ8 πδοϑὲ ΟΟΥΔΙΏΪΥ δοὲ ρϑουϊίαν ἰο ἴΠ6 πογὰ ἔμρο, ΠΟΥ ὁδὴ 1ΐ Ὁ6 βῆουσπι ἐπαὶ 
ἐς βθγβς δρρθαγοὰ ἱπ ἐμὶβ ποζὰ, δηὰ αἰϊουναγὰβ βργϑοδὰ ἰοὸ 411 οἴιογ βίβῃιβ. 
Οἱ Ῥέμ-, 800 8 166 Ρ. ἴ, 8 177 γ». 38. 

ΚοΙὰς ρϑηϊῆνοθ 800} 8ἃ8 ἀἄ, ζον, ἐμαΐἷ ἀπα 80 ἕουιἢ (8. 809 

Ρρ. 906 ἢ), τοιιδῖῃ ΟὈΒΟΊΓΘ. 

δὶ 838. Ὅοη. Δ]. αἵ. ω00. πϑὕγν. 9.08] ἴθ ατϑοκ. 

ΕΙῚοῖὰ. τοῖν, Αἰ. -οἷν (οοπίδοίοα ἔγοτῃ -οιι), ἴουπα ἰῃ 4]] 

βοαιβ Ὀὰ6 (6 ἄ-οἾ488, ἵπποιιν ἵπποιν ἴγοτη ἵππο-, ποδοῖιν ποδοῖν 

ἴζολα ποῦ- οἴο. Α νδγδηί ἴουπὰ οὐ Αἰο ἰπβουῦιρ 08 18 τοι, 

ὼξχ Θμ, ἂἃ8 ϑανόντοι, Δα Β.ΠΔ]ΠΑΥΪΥ ἴῃ ΙΠΒΟΡ. ἔτοπ, ΑΥ̓ΡῸΒ, 88 

τοὶ βαψνάκοι. ΕἸΘΔΏ -οιοις, δυοίοις,) αὑτοίοιρ (Ὁ (18 -ρ 866 

ὶ καὶ 00 γν. 5600). Αἰδο ἄ-ϑίθιηβ ἤᾶύθ -αἰν, κόραιν. 
ΔΑἰοαιρίβ ἴο οχρὶδῖὶη ὑπὸ βυϊῆχοθ ἤᾶνθ Ὀθθὰ τπδάθ ὃγ 

Εἰοκι ἰοχκ. Βοὶιτ. 1 ΘΓ ἢ; . Βαυμδοκ, Μόμ. ἀθὸ |ὰ 80ο. 
ἰο , Υ 90 Ε΄. 6 ᾿πβομν σοὺ Οοτίγη 10 ἢ, διιά, δα 

ἰθσὰν (ἰουϊοία ἀθθ αὐ. ὑπ Ἃἀοὺ δγὺ. ϑργδομθη, [ὃ 114 ἢ: 

᾿δαθβόγαθυ, Κυμπηβ Ζοϊίβοιν. ΧΧΥΙΙ 117; Τοῖρ, Ζυν 1 ΘΠγΘ 
κὰν ἴθι ποΒο 0}. Ῥτοη. 417 ἔν; δῃά ἐδ Αὐἴποῦ ἴῃ ἢἷ8 ασθοκ 

(ἐν νναν, θα. 2, Ρ. 124, 

ΝῸ οι {π6 τοϊὕοι οὗ ἵπποι-εν ἵπποιν ἴὸ νῶ-εν σφῶτ-ιν, νῶν 

ἀφῶν (θτι. γνώ σφω) ἰ8 1708 βᾶπιθ 88 ἐπα οἵ Ανϑϑί. οσδήγζαρ- 
ὄψα ἴὸ κι, ογζα-δγάηι. ΤᾺΘΩ 6 ἴᾶυθ ἴθ αὐθθκ [86 88 Π16 

ἀμήν, (τσὶ- ὈΘβ᾽ 46. -οἵ- ἰδ 866 ἴῃ Αἰΐδ, δυεῖν) 88 Ὑ6 ΒΔ ἰπ 

αἰνὰ ἰνν Ὁ}. ἰμβῦῦ, δῃα ρθπ. 106. οὗ {π6 οἵ ῦ ἰαηραασοθ, ψ ΒΟ ἢ 

δα τομιυοα ὧ6. ἸάΘη 6084] ἢ {86 ὁπαϊηρ οὗ {16 ποπὶ. 806. 

ποίου (8 991 ἂἀμὰ 811). [Ὁ [)6 ἴδῃ. ὅ1κν. ἐἑάψσξ Ο.Ο.81]. ἐφ)ω 

ἀθκ οι [ἀρ. ἥαϊτομβ (δ 811, Ἰα8ὲ ρ856), χόραιν ἴοΥ "χοραι-ἰν 

ν θα! θὼ. ράγΆ}161 ἴο 1. [ἢ σομβιἀθεῖπρ {Ππ686 ΘΟΙΏρΑΥΪβομβ, ἰΐ 

κα νοὸ θοῦπα ἰὰ πη ὑπαὶ ἈρΡΡΑΓΘΗΟΪΥ ἴοσπιβ ἀγὸ ἴουπά 

ι᾿ (ἰὐθοκ ψΒῖοι τοίδιπ (816 ϑηάϊηρθ τοε (-ε δηᾷ -αι, [Ὁ {86 

ἤθμαν θοὸν, ποιοῦ οὗὨ οὁ-ϑἴθιβ δηα [Π6 πο. 860. οὗ ἄ-βίθῃβ: 866 

ΔΜ γν.. 104 απὰ 8 298 ρρ. 191 ἢ. 
ἂ 
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ΕἸθδπ -οὐροις 18 ψπουΐ ἀουδὲ ἃ Ἰαΐθ γϑ- οστηδίϊομ. [Ὁ] ον 

[0 ἀδίνθ ρίυγαὶ, ΒΟ ἢ 1ῃ (118 ἀϊα]οοί ἢ88 -οἰς ἰῃ ΡΪ606 οὗἉ -σι, 

8ἃ8 ἀγωών-οιρ (88 860, 861). ΤῊΘ ομδηρ ρούθαρβ Ὀθιοηρβ ἰὸ ἃ 
ἂπιθ ΜὙΏΘΩ -οὐ ᾿86α ὈΘΟΟΙῚΘ -οε, 80 88 ἰὸ οδυ86 ΟΟὨδιβίοι 

θούνθοῃ {18 οᾶ86 ἂπὰ {ῃ6 Ιοο.-ἀαἰ. ΒΙΠΡΌΪΑΥ ἰπῃ -οἱὐ (8 268 

ΡΡ. 164 ἢ). δι πα]αΥ π6 ῬοΟ 8} ἰοο. ἀπ] ἄφριε ᾿ἀυο θ᾽ οὖν 
ΔΙΩΡΟΌυΒ᾽ ΟΓΘ ομδηροα ἱπίο ἀπομοῖ; οὐμον Ὁγ αἀάϊηρς (86 -οὐ 
οὗ (86 Ἰο6. Ρίαγαὶ, ἐγζοοῖ, ᾿ὐἰθαβ᾽ οἷο. (Βαιάουϊη ἀ6 Οουγίθπαυ» 
Κυη- ΒΟ ] οἰ ομ ον 8 Βοὶίν. ΥἹ 79 [. 

Τα ἀουθ]οίβ -οιτν 8η4 ἔσοιςε ΤΘ08] 680. ἄμμιν ὕμμειν 

8 ἀμμ-ὶ ὑμμ-ι. (οοραρο ἴοο Οογί. ὄστιμι), 8180 σ-φίν δπὰ 

σ-φί, τοῖ-σιν ἀμα τοῖ-σι. Βιυΐ ΠΟΥ͂ ΔΓ6. Μὸ ἴο ργοοοθάβ Ὠοθβ -ἰν 

-ἰ ΤΟργθβοηΐ ἃ ρυ. ἀρ. ἀυ1ὰ] οΑ86- ΘΠ ηρ', ΒΒ... ἔπ 65),  ]οἢ ΟὙΘΟΚ 

ΔΙΟμΘ γοίδπορᾶ; ΟΥ 18 1 ἃ 8ρ6014] Οατϑοῖς ἔογιηδίίοη Τὶ 

αισϑίϊοη ἢ88 ποΐ γοὺ ὈΘῸΠ ΔΗΒΘΓΘα, [Ι͂ἢ ΔΗΥ͂ ὁΘ886 0η6 ΠΥ͂ΡΟ- 

{Πο818 ἀθβϑῦυϑβ τηϑηϊοῃ. ἀοοογαϊηρ (0 {Π18, 8ϑοῖηθ ἀυ8] βυ ἔχ, 

σοῦ Ὀοραη ὙΠ ἃ Θομβοπμδηί, Ὀυὺ οὗ ψ ΒΟ. ποἰμίηρ ΌΥΓΠΘΡ 
ἰδ ΚΠΟΝΠ, Ρβᾷγ6 ρἷδοθ ἰὸ ἰῃ6 ρίυγαὶ! Ἰοοαίίγθ βυῆχ -σι -σιν; 

ἤθηοθ 87ο86 ἤνω-σιν ἴκ6 απῦ-ῦμ8, τοῖ-σι(.ν) ᾿Κκ Ο.166]. ἐυδ-ΉἩ" 

(οομραγο ἴοο φϑῃ. ἀοί!. ἐφααα7εδ ΤΑϊῃ. ανᾶ)-ἃ 8. 811 ν. 209); 

-ὅ- ἀγορρϑα δοοογάϊηρ ἰὸ τ}6 (1 ὃ ὅ64 Ρ. 420), θυῦ ἴῃ {δ 

ΘΟΥΤΟΒΡΟΙἀϊπρ ὈΪ]0ΓᾺ] ΤΌΓΙΒ Ὁ 88 Ῥγθβθγυθά, οὐ σϑβίογθα, Ὀγ 
[80 ΔΙΔΙΟΡῪ οἵ φύλακ-σι(») «πὰ ἴμ6 ᾿'Κ6. Τῆηΐϊ8 ΒΥροίμθβίβ 

ΟΟΡΙΔΙΗΪΙΥ ἄοοθ8 ποΐ οσρὶδὶπ ΜὮΥ (16 18] π888] 18 αἰ ΘΓ ΜΕΥ 

ἰτοαϊθα ἴῃ ἀϊ8] ἀπὰ ρ]υγα]. ΟΥ̓ οουγβα χόρων τηϊρῃΐ 6 8 ]Ἰδΐθ 

ἔουτδοη [0] ]πρ [6 ΔΠΔΙΟΡΎ ἵπποι: χόρα. ΟΥ̓ νῶιν βοιῃϑίμηρ, 

ἸΏ076 ΜΠ] 6 88 ἴῃ ὃ 458. 

Νορνιϊπαΐυο Ρίμγαϊ Μαδομῖπα απὸ Ἐδηνὶπῆηπο..) 

ὃ 818. (ΟὈϑομπδηίαὶ βίθμβ, πα ποβ6 1 -- δῃα -μ-, πδὰ 

ἴθ {πΠ6 ρᾶγϑῃΐ ἰαπρυδρο ἴΠ6 οδ86-Β χ -68, Ὑ 10 Ὰ8 ῬΟΡΠΔΡ8Β 

1) Ἢ. Βομυ]Ζο, 868 βυΐῆχ ἀθβ ποπὶ. ἢ]. πια8ο. υπὰ ἴοπι.. Κυβη᾿8 

Ζαοιιβοῦν. ΧΧΥ͂ΠΙ 215 (3, Το Αὐΐδον, Ποῦ ποι. ἢ]. ἀθν ἀ-ϑβίδιημη)θ ἱπὶ 
Οτείθοι. υπὰ [,6ἰ., ἰδέα, ΧΧΥΙῚ 199 Η. Ζ06γ88, ὕνοτ ἄθῃ ποπι. ρἷατγ. 
ἀον Θοπϑοηδη βομοη Ὠθ60]η. ἱπὶ ὕπαῦτ,, ἰδία, ΧΥ͂ΙΙ 421 Ι΄. ἘδυβίθΔΏΏ, 

Ζαν Οθβοῖι. δ᾽ἑἀθυίβομον Ὠθ0]1η.: ἀθὺ ποι. ρῥ]ατγ., 1210. ΧΙΥ͂ 161 ἢ 

14" 
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ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΠΥ ΟἿΪΥ ἃ βίρῃι οὗ ὑπ6 ρίυγαὶ (8 186 ρ. 60). ΤΠοσο [8 

ΠΟ ΤΘΆΒΟῚ ὙΠ ὙΟ 8Που]ἃ ποῖ 8606 {Π6 Β8Ππ|6 Β Γχ ἴῃ -ὅ8, -8, 

Πα -ἴδ8, ἴπ0 Ἰάρ. οπάϊηρθ οὗ ἰδ6 ὁ-, ἄ-, δῃα ζ- ἐδ- 0|45868 

Τοβρϑοίνου; 8606 1 ὃ 11ὅ ρΡη. 1017 ἢ, Π| 8 185 ρν. ὅδ1. 
Ο-ϑίθιῃβ πᾶῦθ ἰῃ Αὐγδῃ, ᾿θβιθ ργ. συ. -β -- Ξ Ἰάρ. -ὅβ, 

ῬΓ. Αγν. -ἄβαβϑ, ΜΏΪΟΝ ΜῸ6Ὸ ΤΠΔΥ ΟΟπ]θοίθγο ἰὼ ὉΘ 8ἃη ΑΥ̓ΔΠ 

ΓΘ-[ΟΥΙΔΙΟΙ. 

ΑΥ̓ΊΘΠἶδη [88 -ἢ [οΥ (Π6 οα86-8:ρη, 6. α.. ἀδέον-ἢ ᾿ἀδυρπίοτθ᾽, 
ὉΠαουέθραΙΥ Π6 βᾶπ|6 88 -ἢ ἴῃ {86 βυΐῆχ οὗ (86 ἱπϑὲῦ. ρ]υγαὶ, 

εὐ ΟἿ, ΟΟΙΏΡΑΓΘ ἔπ6 ἰουτηϊ παίοηβ οὗ ὑπὸ 18.. δῃαὰ 2η4. ρ]υΓᾺ] 

Ῥγοβϑηΐ οὗ νϑῦθβ, -ί δα -Ὑῇ, Βυρρα (Βοϊ(. ζὰσ οἰγια. Ἐπ]. 

ἀογ δι. ὅργ., 48 ἢ) οχρ]δὶπβ - 88 [Ὁ] ο8. Ηθ ΒΌΡΡοβοβ ἰμπδΐὲ 

ἐπ0 Ραγίϊο]6 μ᾿ αἰίδοῃθα [(86] ἰο ἐπ ᾿ῃβοχίοπαὶ -8 (ορ. ατὟ. πάνου 

5Κν. δλάγαί-ιε οἴο.), τπακίηρ ἴ-8ε, Ῥγοπουμοθᾶ ἤ-ϑὲ θΘΙΌΓΘ 
Βοπϑηΐίβ; ἔ-ϑ-φ Ὀθοδηθ ἤδ, 88 [1108] δμ- ἀἄοοβ (1 ὃ 560 

ΡΡ. 416 ἢ), διὰ ἢ νψὰθ ἔδβοὴ δἀορίθα υὑπίγθυβαγ. ΤῈῊΘ 

Βγροίμοβίβ αὐ Ἰϑαϑὲ ἄθβϑῦυθβθ οοῃβ ἀθγϑίϊοῃ. 

ΤῊ ποι. Ὀ]πγ8], κ {86 ποιη. ἀν] (8 284 ρρ. 190 ἢ), 

ΒΟΙΥΘΑ ἴῃ 411 ΡαυΟ8 [ῸΡ {π6 νοοαῦνο, δηα ἴῃ βδηβιυι Ὀοΐλ 

ΠΌΠΙΌΘΙΒ ΜΏΘη 80 804 ΜΟΓΘ δοοθηϊθα Ὁροη (86 ἢγβὺ 80114]6 

(8 200 ρΡ. 88). 

ὃ 814. 1. ο-ϑέθιηβ. Ρυ. ἄρ. ἡμίφῦε Ἰαρι. 5. οὐβᾶδ; 
Ανοβί. -ὦ υϑῦγ τάγθ, απιοξᾶ τ 81. ανιζίᾶβ “᾿Ἰταπιουία δ᾽; οὴ 
Ο.Ροῖβ. ἡμαγίέψα ἹἸΟΤηΪμ68᾽ 866 θοῖονσ. Αὐπιθη. σαϊ, 866 8 818. 
ὕπαγε. ρυϊπυαναίυβ ρῥυϊπυναίυα ργίμυαίμ" Ἴαρϑι ϑογοὶμέον 

ορα, Οβο. Νάν]απύβ. ΟἿἾτ. τοὺ ὦ ἤγω, ορ. θεῖον. 
αοἵῃ. υμὐγῦβ Ο.166]. κἴξαγ ιτ ργ. ἄϑση. "τόσ, Οὐδϑαχ. ἀἄαφοβ 

Α.5. ἀαχαβ ᾿ἄαγθ “ἢ ργ. αἴθ. "-όβ, 8686 1 8 ὅ81 ρ. 484, 

8. 661. ὅ Ρ. 519, δπα Ῥαὺ] ἰὰ Ῥαυ]- Βγαυ πο Βοὶίν. Ι ὅ5δ0 ἢ. 

ΒΟΙΔΥΚ 1. ΤΉΘΓΘ 18 0 Βιγο οπηάαίΐοηι [ῸΡ δὴ [ἀρ. -ὅδ Ὀοβίἀθ -ὖ» 
(6Ρ. 80]. δίηρ. -δά : δὰ ἀπὰ [Π0 10, 8 240 ρΡ. 188). [,δἱ. »παρίδίγξβ 18 
ἀουθε]ο88 δὴ δἀ-ξοσιηδίθ οὐἨ ἐΐθ ἐ-οἶδβϑδ, διὰ ΟἿ... μοϊζᾶ -α οἵ ἰδ ἄ- 
61488: 866 ὈΘΙΟῊῪ Ρ. 214. 

1. Ατγὰπ. Ῥυ Αν. -ἄθϑαβ Ὀθβίάθ -ἄδ: Ξκν. γοά. υγχᾶϑαϑ 

(ΡΕΙϊ -ἀ86); Ανοβί, σομγκᾶνολσ͵ ΟΟΡοτβ. δασᾶλα 'ποᾶβ, Οπίδί ὁ 
οὗ {89 Αὐγὴ ἰδῃριδρθθ πὸ οὐϑ 1016 ῥγοοῦ [88 θθθὴ ρίγθῃ οἵ 
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{Π|0 οχἰβίθποθ οὔ {8 θηάϊπρ. ΥΘ δγὸ δοοογαϊηρὴγ Οἀὐαῃ ἰο 

ὁοπ͵]οοΐαγο, τι ΒορΡ (ονρ]. αν. 18 450), ἐμαὶ {π6 [Ιἅρ. βυξῆχ 

«ἀὯβ ἴδΔ8 66 οχίθηἀρα ὈΥ̓ {Π6 -α8 οὗ {π6 οοπβοπϑηΐ- 1488. 

ἘΘΙΔΥΚ 2. [ὑ 18 ἃ ΥΟΥῪ Θοπποη ἐπίηρ ἴἰο πὰ 4 βοοοπὰ οβδϑϑιβυζηχ 

διάοά ἰο ἃ [Ὁ}}Υ ογπιθοὰ οδβθβ. ΤῊ πιοϑὲέ ΟὈΥΪουΒ ΘΟΙρυίϑοη 18 ὑπαὺ οὗ 
ῬΔΙ: ποπὶ. 9]. ζκαδῆᾶνο Ὀοδίάο καϊῆᾶᾷ --Ξ β8,κν. ξαμνᾶθ “πιαϊάθηβ᾽: ἔγοτι 
γαξῆνο (δἰπς. γαΐ ἢ) δὰ ναάδωψο (δἷηρ. σα) ἰὲ τϑ ἱπια κί ποὰ ὑπαὶ -ψὸ 
ΨΆΒ 8. ΠΟΙ. ὈΪ. βϑυῆχ, δπὰ ἐῃ8β 8 υδοὰ ἰο οχίοπὰ ζκαϊδῆῇῆᾷ. [Ιῃ ὃ 8312 

Ῥ. 211 τὸ ποἰϊϊοοὰ ΕἸ]. δυοί-οις ῬοΟ]. ἀισι-οῆ. Αμδΐη, ποῦ. ἢ]. πι886. Ο.ἴ06]. 

ῥβοὶ-ν Ἴμ6, ἐποβο᾽ (Βαπὶο βαΐ- Δ) Ξξ αοίι. ράϊ αν. τοί 868 ἔδκϑῃ -" (ἔου -2) 
ἔγοπι βυϊδϑέδηςνοθ. τ. δοο. Ζῆν-α (8 221 ὑΡ. 98). θη. ον. ἐμέο--ς, 8. 450. 

1. ἰπϑὲν. τη. ΜοὰΗ. 6. ἀδητοη ἷπ Ρ]600 οὗ αδη, δπὰ ἐπὸ ἔκ (ἐπ 
Απὐἴδον, Μόνη. σι. ΠῚ 10). Ἐχαιρ]θ8 ἔγοια Ευββίδη τὸ οοθοίθὰ ὉΥ 
γοιίον σὰν αοβοῖ. ἀθν ποπὶ. 60]. ἱπιὶ Ἐυδ88. ΡΡ. 86, 87. 

Βίποο βοῆογον, 1 ᾿88 οἴδοη Ὀθθη ππϑὶηἰαϊποὰ ἰπαὶ Οδαχ. ἀασοβ Α.8. 
ἀαπα8 οοπαΐπ ἃ βυ ἔχ ΠΟ ἢ ἀηβγοτθ ἰο ΚΒ ΚΥ. -868:1 8660, ὉΓ ΘΧΘΙΡ]0, ΜΔΉΪΟΝ 

ϊ6 1. 7οο. 128, Ὑ. βόθυϊσο ἴπ Κυππη Ζοίίδοην. ΧΧΥ͂ΙΠΙ 215. Βα ἐ}ιῖϑ 

οαπποί 0 ῥτογθά. 1ὑ πουἹὰ Ὀ6 ργϑίουθὈ]ο 0 Δβ8Όπη9 {18 βυ(ῆχ ον Ο.ΕὙΐβ. 
εἰασαν' (Β606 Μδ]]ον, Ῥαυ]- Βγδυποβ Βοὶΐν. ΥΙ 5608), Ὀυΐ ἔπθ οπάϊης οὗ ἀασανῦ 
ἸΠΔΥ͂ ΘΑ ΠΔΙΪΥ Μ1901} Ὀ0 ἀοτγίγοά ἴτου "-ὅξ (ορ. Ο.Ἡ.α. ἐγ 1 8 661. δ ν. δ19). 
Τὸ ΒΑ6Υ ἐπδὲ ἴογπιβ οογγοθροῃάϊης ἰο (6 Ξ'Κτ. -ἄβη8 ΔΥῸ ἰ0 ὈΘ Τοπηάᾶ ἴῃ (ἢ 6 
ΟΟἾτν. ρ]αγαβ ἴῃ -α ἔτοτι ὑπ Ὀγϑῦ. ρᾳᾷ88. ἴῃ -ἰ, Β06}} 88 αἀο-δγείδα (βἷηρ. 40- 
«δγοίμ, 11 ὃ 19 ν. 282) 18 οοπἰϑοίΐυγο τη πιὰ. Τὸ βυρροτὶ ἰξέ τὸ Βῃουϊὰ δὲ 
Ἰοδϑὺ πϑϑοὰ ἰὸ ΒΟΥ -σαἱ υϑοὰ βἰὰθ ὈΥ̓͂ 8:ἰά0 πιῆ -α, 

ΠῚ ἴῃ βρίἐθ οὗ 411 δοπβί ἀϑσδιίϊοηβ ἐο [9 οοηίτγασῃ, Κ5Κν. -ὅϑα8 Βῃου]ὰ 
ΡΟΥΘ ἰο ὉθΘ ΡῬτοθίδηϊο, 1 που]ὰ οοπηϑοὶ ἀρ. "-ὅδ, ἰῃ 85. οὐκὰδβ οἷἵο., πῖἢ 
ΒΚν. -ὅβα8 ἴῃ ἴππ6 ΓΟ]ΠΟΥΪΩΡ ΙΔΒΠΏΘΡ: 1 σουϊὰ δϑδαπθ ἃ Ὀγ. [ἀκ. ἐθστηϊηδίϊοη 
5.088 'ἷΔ0 ὈΥ 86 νὴ "-ὅδο8 οὐ ἢ-ὅδο8 (οΡ. [0 ζ6η. δίπρ. -8 Ὀθϑίάθ -Ἐ8 
-09), ὙὮ.086- 88 που]ὰ ἴῃ 4}} Ἰαηζυαζοβ Ὅοθ ἰτοδίοα πὲ 1κὸ Ι΄. -8 (ορ. 
8 8506 Βο..). 

Ιῃὴ Ανρβίϊο, -α (δίῃ. -Φ), δβ υοῆγζα, ἰβ ὙΘΟΥΥ ΘΟΙΊΙΠΟΝ 

θοβίάθ -ὦ απὰ -ἄολθρδ. ΤῊΘ ἴογπι ἴδ α180 υϑοα ἴον {ῃ6 806. 
Ρίυγαὶ. [108 οΥἱρῖῃ 18 ἀουβίξα!. 

ΠΟΙ ΔΓΚ 8. ϑ΄ῖποο ΒΟΡΡ, ΒοβΟἾ τ ΠΑΥ͂Θ ὉΒΌΔΙΙΥ τοχαγὰθὰ {818 -α 
88 0 οπαϊηρ οὗ ἐπ!8 ποπι. 860. πουΐογ. Φ. βομπιίάϊ, 80 ΔρΎΊΘΘ8Β, ΘΟΙΙΡΘΓΘΒ 
αν. τὰ σῖτα ἴτοῃι ὁ σῖτο-ς, 1ιαἰ. ἴοσα ἴτοτι ἴοομ-ϑ, οἷο, (Ρ]υγαὶῦ. 1 ζ.). 
Οβί πο ̓ 8 υἱὸν [88 δὲ ἰϑαϑὲ 88 ποῖ ἰπ 18 ἔδυουν (βέογρῃ. ὕὍαηϊ. ΠΠ 98 (). 
Ηο τορδγὰβ {π080 ΌΓΠῚΒ 88 ἀσ8] (οΡ. ποι. ἀπαὶ] ατ. χῶραι 1ωδξ. ἐφιιας πὑδοὰ 
ἴον {π᾿ ρἷαγα), 8 815). Ου ἐπῖ8 υἱϑὺν, ΤΌΥΒ ἴῃ -α ἔγΟΤ, ΟΟΠΒΟΠΘΗΐ8] 8ίθ: 8, 
88 παγτὰ ἸΔθη σασεα ᾿γοϊοϑβ᾽, οδῃ ὃὉ6 υπἀογβίοοὰ δὲ οὔθ; ΒΟΡΡ᾽Β ὁχΧ- 
ΡΙδηδιῖοη πη ῖκ98 ἰδ ΠΘΟΘΑΒΑΡΥ ἰο ΒΌΡΡΟΒα ἐμαὶ -α βργοδὰ ἰο ἐΐθ80 8.618 
ἴγοτῃη ἢ. 9 ποπὶ. Ρ}]. οελγζα, 

-- -- ---.-:-..οςςς.. 

1) Τηο οοπ͵θοίαγο οδογοὰ ἰπ {π18 Ὁ]8060 --- (δὲ Κκτν. -ὅἄδα8 ὙΔ8 ἢγϑὶ 
80 τ} ὥ-ϑίθΠ|8 --- Οδὴ ΒΑΡΑΪΥ͂ Ὀθ γἱἰχὰξλ (οΡ. 8 815). 
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ὙΥΠοῖΠμο ΟΟΡουβ. ἔοτβ ᾿Κ φιαγψᾶ (866. δῦονγθ) ἃγθ [Ὸὸ 

Ὀ6 οομηρατοὰ σι Ανοβί. -ὦ (βΒΚν. -ἄ8), οὐ στ Ανοβί. -α, 

ἐδηποῦ 06 ἀφοϊαθά. 

ΟἹὰ [τἰ8}. ΤΠ6 ἴοτῃηι ἰπ ὅ-ὅ8, ὙΠΙΘὮ ὈΘΟΔπι6 -ν (1 ἃ 651. 6 

Ρ.-. 509) πο]ά 18 στουπά ΟΗΪΥ ἴῃ ἰῃ6 νοσδίνθ 86, δηά ᾿ΐ8β ρ͵Ϊδοθ 

ἴῃ {π6 ποιηϊηαῦνο 88 ἰδκοη ὉΥ [86 Ῥγοποιηΐπδὶ δηαϊηρ "-οἱὲ 

(866 ὈΘΙΟΝ, ὑπᾶάον 2); ορ. ατ. νοῦσοι. Ἑρμείᾷ Ὀοδῖά6 Ἑρμείᾷ-ς 

8. 190 Ρ. 61. Τῇ οομβθθηοα ἰπ ἴοσμη οὗ [π6 ποπὶ, ἴῃ -ὅξ, υβοα 

ἴον {π6 νοῦ., δπὰ {ῃ6 δοὺ. ρ]υ σαὶ (8 826) σδυβοα ἐπθ δος. ρ]. οὗ 

ΟἾΠΟΥ βίθπιβ ἰοὸ 06 υδθαἃ 88 ἃ γοοϑδίϊίτο, 6. σ. εαἰγέεα ἃςς. τος. 

Ὀοβίἀθ πο. οσαγὲξ (δ 8384). 

ΟἹὰ Ἡϊρῖ αονπίᾶθ. [1 τοραγὰ μοϊζᾶ -α δπὰ κἀϊγίε 

Ῥογάἀβιηοπ᾽ (10-8ἴ6 1) 88 δαϊογτιηδίοβ οὔ ζρπιηϊηθ ἰοττωβ κὸ 

φεδᾶ -α ἀπὰ 8μπί6 (δ 815). 

2. ἴπ ἔνθ ρτοὺρβ οὗ Ἰἰδαηρυαρο 6 μγοδοζηῖπὶ οπαϊησ 

διοὲ δΔ8 βρτοδα ἰο ποῦῃβ (ἴὴ 6 τότοῦϑοὸ ἰΞ ἰθσηὰ ἴὰὼ ἔτηδτο- 

Βαπιηϊῆς, 485 Οβο. ρΐάβ8 'υϊ: {ποϑῸ ἃτὸ -- 

ατοοκ. λεχοε πκὸ τιΐ. 

Τ,αἴη. ΟΙἾδὲ. μορμος, μιοννενοσξι ἰδτοσ γρνὶςς ᾿ἢχᾷ (Ἰ ὃ 81 

Ρ. 13). ΑΔἕἔβ οπάϊμηρ ἰουπὰ ὧὰ ἱπεετι ρας οὔ τὸ εἴτ ἀπὲ 

βουθῃίῃ σοπίαγν οὗ ἴΠὸ εἴἴτ, ἴθ Ϊλαῖαξ, δοδ ἐπ Ἐοσο, -- -ξ 

(-εἰα -Ἰ8). 45 'τπασιδίγες --- Ἐ ἌΚΟΣ δυξε τὸἢ" ἐῶ (ξ 811). 

ἴν παβ ϑυσσοβῖορα ὈΓγ ταγίληῖ ἔσττοξς ἴξ τὸ. ττλσιῶξε. νὸς {Ξέρπὶ 

ημ2-} Ἀπ4 γμῖ (ϑἴοπη γνο-), σὴς ἀξὰ ὃς Ἀδδὼ Ἑχίθες φτοῦ πεέγεις, 

Βοεοιπεοῖῖκ 4. ἄκοοα, ὰ ἴὸ ξόανα τπξοα ο ὕαξα τοφεθεε 
σχρίαἰπεά 456 ποῖβ. μίασαὶ ιἴλὸ ἰωῖεες δετότεσπε σὲ ὃ ᾿ὐσπατ ἰα [δ6 

Απωρτίεαι 7οατα. οἵ ΡῺΠ ΤΥ 4. [τ ἢ Ὡνέεε Ἰχον 'ὸ ᾿ὰ ᾿νεέθεῖτο μὅατο!, 
““4 ἡ 351. 

ΟἹ [τῖφἢ. πὶ Ὑῖσς. δ ὁ ἣν τὖὶ οπτηννε αλοκςοξῃ) 

ἔν δεῖ: Οαΐὶο σρταῖπς τοῖς Σαρα τὰς ἣν ὩΣ ἐ τῷ μα ττὶ 

« τ. 4 ν. “τὰς 

ἀοττακπι. ΤῸ σ᾿ τὸ τὰκ εν ἢ πο ΤᾺΣ ὅπ α υτατυβ 

στ 1 ΄σικς ως εὐ τιν Ἶ  πρ τὸὸ ς δ Σ 

ν- ὅω,: σὲ λα δι ασίθας δ δ στὴν πὶ ας Ἦὸι τ ἢ τὴορ 

ἀπλιώσε οὐ τῆς τὸ αὐὲτ τὰ Ἀ Σ Ὁ πιο τὸς ΤῊΣ 
-" “ἄν - ω " ᾿ - “" 

μι τοτδ τ στο ἔὑτνοο φιῖρι πα χος ν᾿ τς 
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Δ ΊΙΟἢ 6 Παῦθ ἐδ, 866 1 8 84 ρ᾽. 80 ἴ,, ὃ 664.8 ν. 528, 

δ 611 γμ. ὅ86, Π ὃ 406, Νορῆ. ὕπὲ. Υ δὲ ἰοοίποίο 1. 

Ο.0.81]. υἱοὶ, πουὶ 'πονὶ͵, ἐξ ([ 8 84 νὑ. 82). 

8 815. 2. ἄ-βίθῃῃβ. Ρυ ἀρ. ολμᾶβ. β.κῦ. ἀξυᾶϑ, 
Ανοβϑί. δαρηᾶ. ὕτππῦν. υτίαβ ᾿οτίβθ ἐμϑόησαν ᾿Ἰαγαποαθ᾽, Οβο. 
δογ ἡ α8 ᾿βοτρίαθ, Ματῖτυο. ἀϑίσπιαβ οβίαθ᾽ (ΟΥ̓ ΒΟΠῚ6 ΘΔ ΠΪΠρ' 
ΟΥ̓ [πΠ6 ΚΙιηα); Τιαὐπ ΒΘΘ8Β ἰ0 ΠαΥΘ Ῥγθβοσυθα {π|ὶ8 {06 ἴῃ 

{Π6 ἴογῃη τιαΐγοπα ἴουαμά οχὰ ἔνγο ᾿πβουρ]οη8 οὗ ῬΡΙΒαυγαπι 

(ΟΕ. 1.1.1 118, 1117: ὄρ. 1 8 6ὅδ. 9 Ρ». ὅ056). ΟΙν. ποπι. γοοῦ. 

ἐμαίμα, τιπᾶ ᾿ποτηθη᾽ (1 8 106 ρ. 99, 8 6δ7. 6 Ρ. 509). οἰ}. 

σὶδῦθ, ΟΙῊ.Ο. ΑἸοπίαπη. ζοῦο (οα ΟΑἩ.Ο. σοδᾶᾷ -αι, 866 Ὀ6]00) 

Α.8. χίοξα, Ο.166]. φὐαξαν, ὑγ. ὅον. ἔς-δς. Τάϊῃ, γαῆκοϑ. 

απ κυιέ, ΤῊ οάα Πα8 πού ΟἿΪΥ -ἄβ Ὀυΐ -ἄβαϑ, ἀδυᾶδβαβ, 
88 ΜΠΠ [Π6 ὁ0-01388 (δ 814). [Ι{ 18 τηῦοἢ ΓΆΤΟΡ ψὶῖ ἄ- {π6 

ΜΠ ὁ-8ίθ 8, πα ἴῃ ᾿τϑηΐϊδη 1 8 ΠΕΥ͂ΘΡ ἰουπαὰ ὙΠ ἄ-βίθπιβ αἱ 

8411; ἤθῃοθ ἴξ ψου]ά 806 πὶ ἴο Πᾶγθ βργοδα ΠῸπι ὁ-8ίθιηϑ (0 ὑΠ086 

ἴῃ -ὥ-.- ΝΟΥ ἀπά (μθὴ -ἄδαβ ἴτοτῃ δῃ ὥ-ϑίθπι μ88 ἴῃ Τηθϑ}]ηρ' 

οὗ {ῃ6 δδοιυβαίϊνο (Δηππᾶπ, Νουμ ]ηῆ. Ρ. 868); (6 τϑᾶϑοῃ 

Ὀοΐηρ ἐπαᾶὶ ἰπ {π|8 ο]488 ποῖῃ. ἃηἃ 800. μᾶῦθ δἰγαγβ δαὰ [86 

ΒΔΙΠ6 ΘΠ6Ἰηρ, -ἄ8. 

ατθοῖκ δῃὰ 1 αὐἱη Πᾶν -αὐ ὈΟΐ᾿ ἴῃ ΠΟῸΠΒ 8η4 ῬΓΟΠΟΙΏΒ: 

ατ. χῶραι, ταί, Ἰιαἴ. ὀγμαθ, ἰϑίαθα (Ο 1,αἰ. Ἰηβοῦ. ἑαδοίαὶ ἀαϊαὶ 

8π4 {π6 |1κΚ0)ὴὺ ΤΉθ86 [ΌΥΠΙΒ 816 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ αὶ Γ6- ογιπδί!οι 
[ὉΠ] πρ [86 -οἱὐ οὗἨ {Ππ6 ὁ-ο1488, δα ἴΠ6 ΙΔρ. ἀυ4], ὙΟ86 γαὶὰθ 

8 ΟΠδηροα [0 τηδίοῃ ἔμθ ΜΠ -οὐ; 866 8 286 τ. 194. 

ΟἹὰ ἩΐϊρΡῈ αἀονδη φοδᾶ -α ἀπὰ 8'}γ}Ὀὲ 8ἰρροᾷ 8ἰρρίἃ -α 

(ἐ-βίθπι) ἰοοὶς {Π6ῚΡ οπάϊηρ, Ἧ͵Θ ΤΩΔῪ ΟΟΠ]ΘοΐαγΘ, ἴγοιη [(Π6 ὅ- 

ἡδ- 61.888 (868 σεξέηηε, σιίπηᾶ -αὐ, ΜΆΘΩ μαὰ ἔ-δ8δ 88 ὑμὶν 

οτἱρῖμα] οπαϊηρ (8 816). Βοίογο "-Ζ ("-1α) -ξξ ρυ. Υ οδὲ γι. 

ἨΔδὲς Ὀθοδμ8 -ὁ (Βταῦσπθ, Αμᾶ, αν. ὃ ὅδ Αππὶ. 1), -ὦ (-α) 

Βργθδα ἰοὸ ἄ.βέθιηβ ψηΐοῃ Πδα πὸ -ἰ-) δπα δἴβογσαγἀβ γγ͵1ὰ8 τοϑίογρα 

ἔγοτη ὑμθβ ἰ0ὸ {86 2-8[8Π|8 δραὶπ (οΡ. Βτδῦπο, ορ. οἷέ. ὃ 209 

Αππ. 8). ΤΉΘΓΘ 18. {Π6 Βα 6 ἔοΥΙ -ἰγΓα ΠΒίθγο ποθ ἰπ (86 Δοσυβαίνθ 

ΒΙΠΡΊΪΑΡ, ὃ 218 ρΡ. 91, δπὰ ᾿ἴπ {πΠ6 ρϑηϊῆνο ΒΡ ΪΑΡ, ὃ 229 

Ρ. 111. [πῃ Απρ]ο-ϑάχοι Ἰουθ]πηρ ἴθ κΚ Ρ]δο6 ἴπ {π6 ορροβὶίθ 
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αἰγοοίοῃ, 8δηα ζψάσηηα ὰ8 ἀὰθ ἴο ἰῃ6 πα] ΟΡῪ οὗ χίθζα δἰδδα 

--- οἴῃ. σίδῦθ 8:870ὅ8.0. ὙΠῸ Ιάρ. οπάϊηρ -ἄδ ἰ8Β ργϑβουυθα [ἴῃ 
ῬΙΌΠΟΙΠΒ, αθὺ αἷο --ς ϑὅΚν. ἐψάϑ. 

ΟἹά Ομυγοῖὶ 5]ανοηΐο γαχν δηᾶ χη ρ (σηζα 'βῃδκοῦ 

ΔΓ δοοιβαίγο ρ]υγα] (8 827). ΤῊΘ 86 οὗἉ {118 [ὈΓΙῚ )ὰ8 ῬδΥΠ ΡΒ 

οδυβοα ὈΥ (Π6 ἔδοί ἐῃαὺ ἐπ6 ο]4 ἔογια οὗ {μ6 ποι. ρ]. ἔχον ζᾶϑβ, 
ψΒ6ὴ {86 -8 αἀτορροα ([ 8 ὅ88. 7 ν᾿. 445) Ὀδοαπιο ᾿ἀΘη(16841] ΜΙ 

{Π6 ποπ. βίπρ. (γαζα); δῃᾷ ἰὑΐ γὰϑ μοῖρθὰ οὐ ὈΥ͂ {Π6 ΒΒ ΠΡΌΪΑΣ 

ποιηϊηαίνο ἀπ δοουβαίνο Παυ]ηρ 80 ΓΑΙ ΘΕΥ ὑῃ6 5816 ΌΤΙ 

(ἰὰ Βυδββῖαπ, {π6 πιᾶ86. 866. ἴῃ -ἱ 18 ἴουπα υϑοα 848 ΠοΙη. ἔτΌ τη 

1η6 18 οΥ 148 ΘΘΏΓΟΤΥ͂ ΟὨΜ ΑΓΒ). 

8 816.0ὈΌ. 8. ὅ- 2διίθιηβ (ορ. Ρ. 68, ἰοοίποία 1). Τ}6 

Ῥν. ΙΔ. ἴοσια ὰ8 ἀοιδί]ο88 ἔδλγδηημί() 188. Τιαὶ. ξαοὶξθ. Τι 

1ῖ8 ἀου Ὁ} ψηϑίμον ΟὗἾν. ἐηϑὲ 18 οὗ {ῃ]8. ο1488 (- ἴον Ἐ-29) σῇ 

- [ῸΓ -ὃ), 866 ὃ 229 ἤδη. 38 ρ. 117. ΟΑΗ.Ο. φσνέηθ, Ἰαΐου 

-πηᾶ τα 866 ὃ 815. 110. Ζδηῃιόϑ. 

Ιῃ Αὐγϑὴ ὑἤοῦο 88 Ὀ66η 8 ὑπ ῖο]  γο- ουιδίϊοθ. (1) 5ΞΚν. 

γοά. ὀγμαϊΐδ Ανοβί. δαγομέϊξ, ψιϊἢ ἃ θα ῖκς ϑίθιῃ, {Κὸ {ΠῸ δοο. 

Ρ]. (8. 828), ΠΘμΟ6 ΑΥΌΒ6 ἃ βΥτηπιθίυ 8] ρτοὰρ δγλαίξ : ὀγμανίηι 

: δγλμαξίδ ταιλϊομίηρ τι ἀξοᾶ : ἀδυᾶηι: ποτὰ. 860. ἀξνᾶβ, (2) 5Κτ. 
ὑγμαϊψὰβ Μοά. -ἰψαβ (ΟὨΪΥ ὀγμαϊψὰβ ἴῃ γροβί-  οαϊς ϑδῃβκτη) 

πα Ανοβί. δαγομέψο, ἀαρυψῦ (γ6Δα ἀαρυΐψδ) '86- ἀ6γν118᾽, [0] στη 
{π6 ὅ- ἐξ- 61.488 (8 828), οΡ. ποι. 800. ἄυδ] 5Κν. δγλμαίψαὴ 8 281 

Ρ. 194. Οπορ ἴῃ {86 Ανϑβία οοοὺτβ -ψᾷᾶ, δαριηψᾶ Ἱαοϊάαο᾽, 
οΟγἑΘἰ ΠΥ πού ἐπ ἀϊγθοί σϑργθβοῃίαίϊνο οὐ ργθ συν "εἶθ, Ὀαΐ 

[Ὁ]ονίηρ (Π6 ἐ-οἰ488 (8. 815). 

ατοοῖκ ἰοο [88 (86 ἔογιηδίίϊζοι ΜΈ ΙΟΝ [Ὁ] ἐπ 6 2-61488, 

φέρουσαι; δὰ 80 πᾶν ΟΙΘΥΙΔΠ1Ο --- Οοίμ. “ἡ )δμα)ῦ8 Α.8. 

γάοημα (βθΘθ ὃ 815) --- διὰ 1πὰ8ηΐᾶπ, συδῥαηοζίοβ. 

ΟοΡαγο Ρ. θ8, ἑοοίποία 1. 

ΟΙά Ομυσγοῖὶ Β]ανοηϊο. χορ υοζαδίς 76 δοουβαῦνο 

ἴογηβ {κα γαζν φηνὲο (δ 815). 

8 817. 4, μβίϑθιηβ. ΡΥ 1ἃρ. ἔομθ2-68. 8Ῥ|ν. ἀνανψ-εαϑ, 

ἐγάψ-αβ Ὡμτοο᾽; Αγοβί, αὖαψ-ῦ, ἱἐγᾶψ-δ “ἰ ποπ-οτὶ μα] ἄ. 
Αὐπηθῃ. ΘγῸἶἷ ὩὨγοο᾽ ἴος ᾿ἐγο(Κ)-68, 806 8 818 Ρ. 212. ἀτρϑοὶς Αἰΐ. 

φεις ἴθ "εείμ)-ες; ΙῸπ, Αἰξ,. τρεῖς [,680. τρῆς Οτοῖ. τρέες. 



μιν 

8.817. Νοπιϊηδίϊνο ΡΊυταὶ Μαβουϊϊηθ δπὰ Εϑμιϊηΐηθ. 21} 

1. οὐδβ ἐμγγδ ἐγᾶβ, ΤΠᾺΡ0Υ. ρα πίθβ ἱρομίθθ᾽ ραογθ" Ῥτορ 
-ὅβ ἴον ἔ-6(3)-68 1 ὃ 184 Ρ. 121. ΟΟΙν. μα μὲ, ἐγξ, 866 ὈΘ]ΟΥ,. 

αοίι. απ ϑέ618 ῥγοὶβ. ΟῊ.Ο. ομϑίὶ αγὲ ([ ὃ 142 ψρ. 12 (). 

Ο.ΟΚ31. »ᾳξι)7)-6 ρᾳϊδ)-6 τὰ. (1 ὃ 68 Ρ. 60, 8 146 γΡ. 181). 

Αὐγϑῃ. ]18ο]αίθα δχϑιηρ]θβ οὗ -ἴ-α8 ἅτ ουμῃά. Ὑοά. αγΚ- 

-ἀ8 (αγέ- ᾿'δοῖίνθ, θαροῦ, ρῥἱουβ᾽), ὁρ. 860. Ρ]. δῃαὰ ρθη. βίηρ. αγΚ- 

-ἀβδ; αἶδο υγδέψτα8Β (Μ.Β..) ἔτομι ογόῥί- ταῖη᾽, Αυοϑί. ἡγασραδνῦ 

Ὀοδιά6 ἡγαναδαψῦ, ἴογια]6 φσϑῃ]!. 

Τὴ οπαϊηρ οοπίαϊ πο ἱπ ΑΤΙΠΘπΐδη 8ἰγ ἰΒ ἀουβίξῃ! 

(ορ. ὃ 818 ρΡ. 212). 

ατοοκ. ΑἹ] ἀἰαϊθοίβ ἤν ἤ-ο-68. ἴῃ τρεῖς (866 4θογ6), δυΐ 

Ἡδγδ0]. 800. τρῖς (8 880) 18 υϑοᾶα ἴογ {πὸ πόοπὶ. δπα δ06. δοίῃ. 

Βιυθπβίαπεϊνοβ, οχοορὲ ἱπ Αἰο, μᾶνθ -ἰες, ὄφιες βάσιες, ὁπ {86 

ΔΗΔΙΟΡΎ οὗἁ ἴ- ἐῤεθύθιηβ β}0 ἢ 88 πόλιες (8 828), ορ. ὑπμ6 56}. βίπρ. 

ὄφιος ὃ 2381 γΡ. 119. ΑΒ τοραγὰβ Ηοῃ. πόληες 866 ὃ 260 

Ρ. 160. 

Τ4116. [μαῦ. [88 -8 Ὀα6846 -ὅ8, οὐΐδ οσοίβ, ΜΈΪΟ. 1 τοραγα 

88 ἴπ6 ἔογπι οὗ πΠ6 866. Ρ]. (8 880. Ὑπὸ 80 οὗ -Φβ ἀπά -ἴϑ8 

ἰορϑίθοῦ ψγὰ8 πδίιγ8] ΜΈΘη ΟΠ06 -ὅ8 δαα ἴουπα (8 ΨΑΥ ἰπίο 

[86 δοουβδῦνο Ρ]0γ8] ὁπ [ῃ6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ ρ66-ὅ8, ἀμ! ψὰ8 υδοα 

δἰοὴρ ὙΠ} -ἴϑ ἴῸΓ (Π6 δοουδαῖίνθ. ΤῊ δχρ δηδίίοη οὗ 080. 

8141}18 6116 8, ψὶ ἢ -ἰ8β τὸ -ἶβ, 18 ὑἀποογίαϊη, οΥηρ ἴ0 {86 

ΒΟΘΏΓΥ ΓΘΙΠΊΔΙΠ8 οὗὨ [Π6 ᾿Δηρίιδρθ. 

ΟἹὰ [τ 8. ἐξ (Οὐ. ἐγ ΤΠΙΔΥ 6 ἀογινοα ἔγοπι Ἐγ6(1)68 

ὈΥ͂ Βυρροβίπρ ὑπαὶ -66- ὈΘΟΔΠῚΘ -ὃ- ἰῃ ῥγοϑίμπιο Κοϊο; Ἐῤγξβ 

[ἢπ8 οσιηθα ψου]ᾶ Ὀθοοπιθ τορ αν ἐγξ (Ὶ 8 14 Ρ. 64); οΥ τὸ 

τηϊρῦ ἀβϑϑαπηθ {παὶ "-605 ὈΘοδηθ ἤ-οἴ8, ᾿-ἢ8, "-ἶ8 ἀπα Ἰδβίὶγ «οἴ. 
1 ηκκ ἰδ ποῦ 80 ργοῦδῦ]ο ἐμαῦ ἐπ δῃηαὶπρ οοῃίαϊποα 1 1ὑ 18 

τ 8) ΟΥὨ πὲ (Π6 ἴοτια Βῃου]α δ6 {86 δοουβαῦνο Ρ]ΌΓΑΙ. 

Βα]ο- δ] ανοπΐο. 18. μᾶϊκένβ ἰγβ ΤΑΔῚ 6 ἀογνϑα ἴγοπὶ 
Ἐπ (0)}8. 88 8ώηπῶ8 ἴτοθῃ ἤ-μ (0.8; ὈὰχΓ ὙΠΘηοΘ οαπ6 ἰπ686 

ΔΒΒ 6 Θμαἀϊηρθὴ ΤΏΘΥ οδη ΠΑΓΡΟΪΥ 6 οτρίμαὶ. Ὠια ἡ δπὰ 

“ ΟΟπ16 ἤῸπ (ἢ ΟἴἾΘΙ ο8608 οὗ ἔπ Ρ]υγα), δηα ἰαῖκο ἐΠ6 Ρ]δθθ 

οὗ 6 πὰ α (ἴογ ἤποιο8 πουϊὰ πᾶν Ὀθοοπιθ -αἰφ-(6)}8, 1 ὃ 68 

Ῥ-. ὅ9)᾽ Ο.Ο.8]. ποῤέξ (ἴ6π|.) 16 [86 ἔογιῃ οὗ π6 δοο. ρ]., {πκθ 

ἔθ. γᾳῖν 8 810 ρ. 2160. 
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8 818. ὅ. πεδίθιηβ. ΡΥ ἀρ, ἔβώηοι-68.. ὅν. δῶπάσ-αϑ, 

Αγοδί. δάζξαυ-ῦ. Οτ. Ιοῃ. πηχέες ἡδέες Αἰί. πήχεις ἡδεῖς. Τιαῖ. 

μια αι 6 ΘχΧραϊποα 88 Ἡπαηποιμ(6)8 (-ομ- ἴῸΓ -δὴρ- δοοογάϊησ 

(01 ἃ θ5 ρ. 52)}}; Ὀαὺ 866 θθῖοσσ. Ο.1τ0 ριοφαὲ (ημεῳ 'δουυδηί), 

Ο.Οογη. "οΐοις ᾿βδιηρδ, Ο14]1. ᾿ισοῦθβ8; Ἔ-ομ-68 ἢγβὲ Ὀδοδτηο 

ῬκουροΒ δοοογαϊηρ ἰο 1 8 66 ρ. ὅθ, «πα ἰπθῃ [τἰ8ὲ ὅ-ο(μ)ὲ(6), 

ΒΡΙΠΒΗ -οὐ. οί. 8μη7μ8 Ο.106]. ϑγμὸν βευμὴ ἴου ργῃ. αϑγῃηι. 

μερὶς (( 8 119 ν. 166, 8 660.1 νΡ. ὅ16).. Ο.Ο.Β5]. ϑβψηου-Ὃ 

(1 8 68 ρΡγη. ὅ9 [. 

Αὐγϑῃ. ϑοιῃθεπιο8 -ῦὍτ-α8 ἴῃ {Π6 οᾶα, 88 δαία- γαΐθτα8 
οἤἴθοιϊηρ δὴ Βυπάτρα(ο] Δ᾽, 5. Π ΠΥ Αὐνοβί. ψἄΐυτῦ ᾿τηδρὶοἴδηβ᾽ ; 

6Ρ. 866. ρ]. 5Κν. -ῦ-α8 Αγνοβί. τὸ οβίάθ -η -αῤ, -δ (δ 881), 

δΔηἃὰ ρθη. βίῃρ. 5Ξ1ν. -ῦταβ Αγυοϑί. -ῦτό Ὀθϑιἀθ -δξ -αοὖῦ (8 282 

Ρ. 122). ΑΒ ἴο {π6 τϑ-ϊξοτιηδίϊου Αυοϑί. ἀαμμᾶν-ὃ τα ΟἹΡουβ. 

ἡἀαλψᾶυ-α Ἴδη 48, τορίομ δ᾽ 866 ὃ 261 ρΡρ. 161 ἢ, 

10 1ῖΒ ἃ αυοβίίοη ψυμαὺ ἰουη] πδῖοη ΜΘ ἃΓ6 ἴὁ 866 ἴῃ 

Αὐτηθηΐδῃ ζαγαΐ (ορ. 8 818 Ρ. 212). 

1,αἱ. τιαμϑ (866. ΔΌΟΥΘ) ΠΙΔΥ͂ 4180 6 {60 ἴοσῃι οὗ {6 

δοοιβαίίνο θ]υγ]. ΤηϊΒ 86 οὗ {πΠ6 δοουδαῖϊννο ψόουα ἤᾶγθ 

γοϑυ] ρα ἔγομῃ ἐπ6 τοϊαίϊοη Ὀούνγθθη ποι. οὔδβ: 866. Οὐδ8, ΠΟΙῚ. 
»ο4.-88 : ἃ60. ρεα-ὅ86, πιαπῶδ ἴῃ Ῥ]δυΐιβ ἰἴ8 Βῃογίοηθα πηθ γι! }}γΥ, 

κα εαπὲδβ δηα 5. Π}}]ΔῚ σπογαβ (δ 819). 

ὅσϑσ. Οοίῃ. αη8 ΟἩΟ. αθη Α.5. νιθῆ. Ὑποπ᾿ [ὉΓ 
Ἐριαπμεῖς, ᾿κὸ [Π6 δσϑῃ. βίπρ. Οαοίι. παπβ (δ 252 ρ. 122). 

ΘΟ, Ὁ. 8{{ [0] 8 π6 ἐβοχίοη. 

11. 8ώη 8 πκὸ πᾶκίψβ, βο6 ὃ 817, Ἰαϑὲ ρᾷρθ. 

ὃ 819. 6. Να88] β6 18. 

8. Ἠ-βίϑιηβ. Ρυ. Ἰάἄρ. "ζιθμοητ- 68 Ὅδμθ8. ΒΥ. ἐσάη-ας, 
Αγοϑῖ, 8ρᾶη-ὅ; Ὑ1Ὰ 086 686 Κ βέθηι βαυθϑιϊυϊοα ρα. τιασλόν-α 8 

μοβίάθ “παφμάναηεαβ ᾿ΑἸΒΡΘΉΒΟΙΒ, ρίνουβ, Οἴου υβ, Αυθϑϑί. αξᾶιρς 

Ὀοβι46 αϑαϑαη-ο Ρ}]. ὭΟΪΥ, ρΡίουβ. Αὐπῖθη. ὄμη, ἀκα αἰμηΐ, 
ὀλίη ἢ 'δίαρβ᾽ (ορ. Βανγιποϊοιηδθ, Β6ΖΖ. Βοῖίυ. Χ 294), 866 ὃ 818 

1) ΤῊΘ ΒΥποορο οὗ ἐπ ὁ οὗ ἔπ ἥἤμπαϊ δ80}180Ὁ]90 σουἹὰ 6 Ἰαέθῦ ἔπδη 
ἐπ οοπίτδοίϊΐζοη οὗ ἐπ6 ὑνο 6 δ ἴῃ "ομοί( ἐ)-686 (ὃ 817). 
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Ρ. 212. Οἵ. κύνεες ᾿ἰπβίοθβδα οὗἩ ἔχυον-ες ἔποντες (00. κύνα ὃ 218 

Ρ. 94), τέκτον-ες ποιμέν-ες, ἀγιῶντες πευϑῆν-ες; ἄρν-ες 'ἰΚκ6 κύνεες. 

Ο80. Βυτη-8 (ἃ ἴῃ {πΠ6 ]Ἰαβϑὺ 8018 016) ᾿μοῃηΐηθβ᾽, ορ. [μ,Αἱ. 
δοπιδη-ὃβ ἀπὰ {πη γ. λοπιοη- 8 οι θα8᾽ 1} -ῦη-, ΠῸ ὃ 114 

Ρ. 8581. ΟΟΙν. οοἷπ, ἄγαϊπ. ὝὟΑοἴῃ. σμηιαησ8. ΟΕ. φοριοη 

φογι; Α.8. ααο ὀχὸπ Ο.]66]. ψαρθ Ὄχομπ᾿ [ὉΓ βηιχϑη- (ΒΚγ. 

μκξβάμ-α8) 'κὸ Νοσβα Βυη. αολίγοϊκ 8 820; Οοί!. ἐνσφῦρ-β 

ΟῊ.Ο. ομησίπ; οα {π6 ἴογπιδῆῖνο βυἔχ ἴῃῺ ΟΑἩ.Ο. σοηιοη 

φοριη, σα ορΡ. δίτοιθονρ Ῥαυ]- ΒταυπμοΒ Βοῖίν. ΧΤΥῪΥ͂ 218 1 

Τὰ. 8:ὼπ-8 ᾿κὸ Οἵ. κύνεες, ἄκηιθοησβ. Ο.0Ὁ.3]. 26ἴθγ-6 ᾿δἰαρθ᾽, 
αἴμθ ᾿ἀαγθ᾽ πιῇ σπθὰκ βίθπι (Π 8 114 ρΡ. 856), σοριϊγαη- 

᾿οοαπίτγιηοπ᾽ (Π ὃ 115 τ. 862). 

Αγνοϑίϊο [88 αἶβο -α ἰπβίθεα οὐ -ῦ, σξδαΐζη-α ᾿πὶρ δ᾽, Β66 

δ 814 ρΡ. 218. 

αἰ. ΗΠ {π18 885 πὰ 411] {π6 οἷαβθθθ ψΒΙοἢ [Ο]]ΟΥ, 

[186 οἷά οπαϊηρ ᾿-Ζ8 σᾷγθ ρ]δοθ ἰο -ὅ8 ([πΠ6Ὸ δῃθίηρ οὗἨ ἐ-βίβιβ, 
ὃ 817) Ὀοίοτο (π6 Τιαὐϊῃ ἰτδαϊἶοη Ὀαρίηβ: ὁαΜ-ῶ8 ἢοηηη-β 

οἀδη-δ8. ΤΐΒ ρᾶγθ ἐῃ8 τπηθϑᾶπβ οἵ ἀἰϑέϊπρυ θῃΐπρ ποπη. Ρ]. ἔγοπι 

ὅ6ῃ. βἰπρ., θυΐ οαυβοα οοπβιβῖίου ἢ (6 866. Ρ]., ὈὰΓ ρου αρ8 

-ἂβ --Κ. ἔ-ο(λ)-θ8 Δα -8 τα ἔ-8 ὝΟΤΟ 8{}}} αἰδίϊηοι δ [ῃ6 {{π|6 

θη {818 ΟΠδηρο οὗ οπάϊηρ ἴο0}Κ ρ͵]ῖ40θ. ὅϑδγυῖναὶβ οὗ ἀρ. -ϑ 

Ε΄Θ Β6ΘΠ ἴπ χιιαίξίμοῦ ἀπ Ῥοῆδρ8 Κογὶ8 (δ 820). ῬΡ]δυ δ 

ΒΟΒΠΒΙΟΠ5 {Κ οαημδθ ἐμγ δ᾽ 8 ἀγα ἀπ [0 τηθϑίγ!08] ΠΟΥ ΘΠ ΠΡ, 88 

8180 18 ηαπῖίδ, ὃ 818 (666. Α. ϑροηρο, δ ουτηνουβο ]ᾶρθ ΖῸΓ 

ΜοΙΙκΚ ἄθν γτ. ουβαγίθῃ δοὶ Ρ]δαίιβ, 809 4); οτἱρῖπα] "-ἂβ 

τησϑὺ ποοᾶβ ἤαΥθ ὈΘΟΟΠΊΘ -ἶδ, 88 ἴὑ αἰα ἴῃ [86 ρον 6 ΒΙΠΡΏΪΑΓ. 

Βα] ίο- Θ᾽] ανοπῖο. 1. ϑφὰητνδ, [ΟΠ]Πονίπρ ἴπ6 ἐσ ΠΘΧΊΟΗ 

(8 317), Ὀοβίάθ 8ζὼη-8. β΄] γὺ Ο.Ο.5]. Καηιθη-ἢ6 -ἴ)6 

(καηιθη-6 18. ποῖ ἴοι πα) ἀπα αὔημ-γ)6 -ἰ26 Ὀσβίαο αἿ-6. 

Ὀ. τηι-βἴθ:η8. 5Κν. ἀξάμιαβ ἴγοτη ζδαηι- ᾿ϑαυίῃ"; Οτ. 5βοι]ὰ 

ΠΑΥ͂Θ χϑόν-ες ἰπϑίοαα οὗ ἔχϑομεες (1 8 204 τ. 1172), Ὀπὲ 1 18 

ΒΑΡΟΪΥ ΠΠΚΟΙ͂ΥῪ ἰπαὺ {π6 [ΟΥῚ ΟΥΘΡ οὐοῦτβ. ΑΑυθβί. φέριτα ἴγοτηῃ 

“γἃ ᾿πὶπίον ἔγοβί᾽ (ταὶς βέθπι ἰπβίθβα οὗ βίγομρ, δηά -α ἰπϑίθδα 
οἵ- ὅ, 8 814 ν. 218), τ. χιόνεες Ἃ1118 ΟΥ̓ βΒπον᾽ ἱπβίοδά οἵ 
ἥχιομες (1 8. 204 Ρ. 112), 1,αἱ. λέοηι-ὃς (-ὃ8 ἰπϑιθαα οὗ -ὅβ, 866 

ϑδθονθ). Οὐμρασο ΠῚ 8 160 ρΡρ. 482 ἴ. 
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8 820. 17. γιβϑίθῃῃβ. Ρυ.1αρ. Ὡπᾶδέόν-ο8, Ἰὠδίον- 68. 

"φοίμο07..68 ᾿χυαίίαοτ, Ξ5Ξ.Κτ. πιαέάγ-α8 αἀάϊαγ-α8, Αγοβί, τπᾶίαγ-ὖ 
ἀαϊᾶγ-δ; 81γν. οαἰυάγ-α8ϑ Αγοβί. οσαῤιρᾶγ-ὅ; [(ἢ6 [Ομ ηἶπο οὗἉ (818 

15. 5Κν, οἀέαδγ-α8 Αγοϑβί. σαξαιογ-ῦ, “ἰΙ ΠΟΠ ΟΥ̓ ΡΊΠ4] Ὑγθαὶς βίθηι 

Ι|Κκ6ὸ 5ν. ἐΐδγάβ ἔ. Ἰῃγθο᾽; (μαὲ {Π6 τ ας βίθηι 18 πού οὐὔἱβῖπαὶ 

18 Οἶθαν ἴτοῃη Αγυοβί. ἐξξαγ-ῦ δα ΟἾτ. ἐσδοῖν, σοίπθοῖγα οθέμθογα 

(ἰὴ -α [Ο]]οίπρ ἵππα οἷο.); 806 ἃ 167 γΡρ. 8 ἢ. Αγμθῃ. 

Ὅν, ἀδίον ἢ ̓ἀδαρ έοτθ᾽, ἐόν ᾿χυδίίαοτ᾽, ἀμ ᾿ἀοοΥβ᾽, 866 8 818 
Ρ. 212. ὅτ. μητέρ-ες ϑυγατέρ-ες Ποτη. ἀνέρ-ες (Ηομ. ϑυΐγατρ- 

-ες οπι. Αἰ. ἀνδρ-ες 8.6 τϑιϊουηδίθθ), ϑωτορ-ες: δοτῆρ-ες 

Πον. τέτορ-ες ἴοῃ. τέσσερ-ες, ΜΠ στοὰ κ βίθπι Αἰ. τέτταρ-ες 

1,680. πέσυρ-ες. Τιαἰ. φμαξέμογ, ΟΒ6. ΚΘ ἢ ΖϑΌΓ ΟΘ 8447 ̓ ΘΘΏΒΟΣΘΒ᾽ 
ὕπιδν. ἔγαΐου σταίγοβ᾽ (ορ. ὑπὸ Βϑυιανῦκ) ΜΠ -Ὁ [ῸΓ -τῷ}8 
ΔΟΟΟΥΪηρ ἰο 1 8 65ὅ5δ.9 ρΡ. ὅ06. Ο.Ἶν. τηαἰδιὲγ, σον, ἴθπι. ἐδοῖν" 

([ 8 651.ὅ γν». δ08.. ΟΑἩ.Ο. τπμοίου, Νοῖβὸ ἔσῃ. ἀοδένγ-τ κα 

Ο.ἴ66]. ἀδίν Α.8. ἀολέον ᾿ἀδὰρηίογθ᾽ 1 ομ. ϑύγατρε-ες ; Οο(ἢ. 
 αυῦν (ὃ ἀουδέ]οβΒ ἔτοιῃη ἐπ πουίθ) Ο.Η.α. 30». ᾿χυαίίιοτ᾽ 
(8 168 ρΡ". 9---11); Ο.Η.Ο. ἐμγὶ ἢ. ᾿δοοτ᾽ 8 βϑύβδρβδ οΥἹΡΊΠΑΙΠΥ 

ΠΟΙ. Ρ]. τξ- 3ϑΚγ. ἀμγ.αβ, -ἰ τὸ Ἐ-ἰ8 ὅ-68. ΔΟΟΟΓΙΠρ ἰοὸ 1 ὃ 661]. 2 

Ρ. 517. Ιμ1{᾿. νιόΐθγεϑ; Ο.0.85]. ἀαίοῖι-ε ᾿ἀδίοτοθ' (11 8 122 

Ρ. 889), ἀδέψν-6 τὰ. ᾿χυδίξαυοτ᾽, 

Αγοβὲ. παγ.ὰ Ὀοβίἀθ μαγεῦ ᾿ἀνέρες᾽ ἀπᾷ {π6 |Κ6, 866 ὃ 814 

Ρ. 218. 

4116. Ῥογμᾶρβ [αὐ. ξογὶβ ἴ. ᾿ἀοοτ᾽, βϑίποα (Π6 ΟΡ ΙΩΔΥ͂ 

ΤΟΔΙΥ δ6 ἃ ποπὶ. ρΗΪ. ἴσο 207-, κὸ ΟΠ. α. ἐμηὲ ἀῦονθ. [}ἢ 

ΔΗῪ ΟἶΠΟΡ οα86 ὁ ΜΠ]: Ὀ6 ποραΓα}] ἰο αϑϑυσηθ ἱμαὺ ἃ βπρΌϊαΓῦ 

7),0γ-ἰξ8 ὰ8 οοἰηθα δὲ βοπθ ροῦὶοα ἴο οουγθθροπα ἰὸ {86 ρῥ]υγαὶ 

7} ον-ᾶδδ, οἡὐ [86 Δηδ]ορΎῪ οὗὨ ονᾶβ : οὐἱϑι ηιᾶϊγ-ὃ8 ἀαΐδν-δ8 [Ὁ]]ΟὟ 

[Π6 ἐ-01488, 8006 ὃ 819 Ρ. 219. 

ΒΘ ΔΡΚ. Βοίάθ ἔγαίον γγαίεν ἴῃ Ὀπιθγίδη, ζγαίεεν ἰδ Τουπὰ ΟΠΟΘ, 
Ταῦ. Υ. ὃ 106. τ βῃουϊὰ ΒαγαΪϊγ ὈῸ οοπιραγϑὰ σπῖϊ Οτν. φρᾶτῇρ--: (Ὀθδίὰθ 
φοᾶτορε; φράτερες) δοτὴῆρες (ΠΠ 8ὶ 120 ν. 3819). δἰἐμπουχῃ ἐπθ ποτὰ, ἴῃ 
Ὁιθτίδη 88 ἰῃ Οτϑοῖς, Ὀθθγθ ΟἿΪΥ ἐπθ 8086 οἵ ᾿οοηγαθθ. Τὴ6 γΘϑ8Ο0ἢ8Β 

1) Τῆθ οἰδῆρο οὗ βίϑπι ἔγοτη βδίτοης [0 ΘΚ ἰπ ἐἶ6 ποιιϊπδεῖθ Μγ88 
ἄπο ἰο ἰδ δΌβθῃϑθ οὗ βἰηροϊαν δηὰ ἀπ8] οδ808, 80 ἰδπαὶ (6 ποιηϊπδεῖϊνθ 
Ὑ{88 6 ΟἿΪΥ͂ 6886 ὙΠΟ. πα {ἢ Βίγοπᾷ βἔθπι δὲ 8]}. 
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ἴου ποὶ δ᾽Ἱοπίος {πἷἰ8 ἴοσπι ἃγὸ: (1) [ῖἡ ᾿ΐπ6ὸ 11 πὸ τοϑδὰ 7γαί.ον, στῖἢ 
[πὸ ΒΓ Ἰοϊξοῦ οταϑδοάὰ, [ἐ νβ ἀουθίϊθθα 6: δπὰ ἰἢ 80 ἱἰξ βθθῃ8 
ἐπα τὸ δαΥΘ ΠΟΙΘ ἃ τΙηΐϊδίακο τπϑδὰθ ἐνίοθ., δηὰ ΟἿΪ οογγθοίθὰ ΟΠ66. 
(2) ΑἸοηρ συν ὑπ18 ποπιϊηδένο ἐδ ζ6η. ἡ "αἰγονε πὰ ἀδὶ. 7γαίγ 8 τὸ ἴῃ 

.80θ. Βαὲ ὁ δβίοπι 7, αϊξν- πουἹὰ ἀουθί]θ88 πανθ Ὀθοη οδγτὶθὰ ἐπγουρ 64]}} 
ἐ89 ο8868, 848 8Γ6 ἐδ080 ἴῃ -ὅγ- (αγ8-7ογἱν- ᾿θαιιθη). ΝΟΣ ἀο 1 8600 ΔΗΥ 

ἸΏΘΔΠΒ ΟὗἨ βυρρογέϊηρ π0 Υἱθνν παῖ δὴ οἷάοῦ ὕἿΠΌΓ. ποηὶ. ἢ]. 7γἀϊΥ ἢ 88 
Ἰοησιμοηοὰ 18 6 ἴῃ οτάου ἰοὸ ἄταν ἃ 11π6 Ὀοίύθθη ΠΟΤΩ, Ὁ]. δπὰ ποπὶ. βίην. 

(ΒδοποΙον, ὕπαῦτ. ΡΡ. 180 δηὰ 191). 1 ὑπουοίογο δοπβίθυ γγαίθφεν ἰὸ ὉΘ 
ποίη πὲ δὴ ογθγείρηὶ. Τὴ9 ἔοτπι ἡ, δ ΠῚ ὃὉ0 ΘΟΧΡΙδἰηθὰ δ8 
τργαϊγ-(ὅ)ο (οΡ. [μδἰ. 7) γἄϊγ-88),) Θομραγθ αθὸ. ἴοῦ Ῥασγ(0)»8.) 1 ἃ θ5δ5.9 

Ρ. 506. 

αονμδηΐο. οἴῃ. ὀγῦῥν)ιιδ [Ὁ]]οὐνγ8 8:27μ8 θοοαιδο οὗἩἨ {6 
ΓΘΒΘΙΩΒΙάποΘ θούνθοῃ ὑγσργι ἢ δα ϑμημὴὶ (1 8 122 μ. 888). 

ΟῊΗ.Ο. ὀγμοάεγᾶ -α ἀπ ἰοϊίογα -α (ορ. Βταιπμο, μά. ΟἿ. 

ῬΡ. 1711 1), ΤΟΠοσίηρ, ὁο- πα ἄ-ϑίθιηβ (88 814, 815). 

ΟἹὰ Ομυτοῖ Β᾽ανοπῖο τἡπαΐογὰ [Ὁ] 8 {Π6 ἐ-ο]λε8 (8 8311 

ρ. 217). 

8 821. 8. ϑδίοιμβ οπαϊηρ ἴῃ 8ῃ ἘΧΡΙΟΒΙ͂ΥΘ. 

Ῥυ, Τὰ». Ἐδιγδλοπέ-68. 8κτν. δγλάπέ-α8, Ανοβί, δογξαπί-. 

αν. φέροντεες. ΟΟΙν. οαγὶ,. Οοίῃ,. Τρ )7δπά-8 ΟῊἩ.α. ῥγμμηί. 

Ο.Ο.3]. νογαξίθ ἰηϑίθδα οἵ ἔυνοζαίθ,. ἴῃΠ6 ὅ οομηπρ ἔγομῚ Ο8808 

ΜῈ16} Πα -ἴ0-, ορ. νοφαδὲξ ὃ 219 ρΡ. 96. 

ΤῊΘ ᾿ἐ-ραγί οἱ 168 ἴῃ {ὑπ Π8 ΒΠΟῪ ἃ ἀου]6 ζογτηδίϊοι. 

ΟἿ6 ῥτοὺρ οὗ ἀϊαϊδοίβ [88 οδδαρμένβ8 αἴτου [6 ΘΠ ΔΙΟΡῪ οὗ ἐ-βίθιηϑ 

(ορ. ἀΪ4]. ὥκηιοηψβ Ὀδβίάθ ἄκηιθηβ, δὰ (86 11Κ6); [Π6 οἶμον 

στοῦρ (Ηρ 1 ηϊ8η) μᾶ8 υδξᾷ, ΜΕΪΟῆ οδῃ ΠΑΣΑΪΥ Ὁθ 

ΔΗΥ ΒΙηρ 6186 Ὀαΐ {π6 ἔογα οὗ {Π6 πο. 866. πουΐοῦ (ορ. ὃ 220 

Ῥ. 10ὅ, δηὰ ὃ 842): ὈυὰΐΓ ΠΟῪ [ἰὑ ο8Π|0 ἰο Ὀ6 80 υδροᾶ 18 81} 

ΠΚποσ (ορ. Φοῖ. ϑδοιιηϊαξ ἴπ Κυδπηβ Ζοϊίβοηυγν. ΧΧΎΣΪ 862 ἢ, 

δὰ ΡΊ]υγΆ]0. 162 ἢ). 

ΟΥ. νύχτ-ες, αοίῃ. παλέ-8 Α.Ά. κὲδὲ Ὡρ θ᾽, Εν, ἀαξάΐ-α8 
11|}. αἀδϑείηι-8. Ο.Ο.5]. ἀοδοί-6 ᾿ἴἴδηβ᾽ (ορ. ὃ 114 ρ. 28). 

Β.ν, ῥαγάά-α86 ᾿δυϊαμπηηθ, . αν. φυγάδες. ΟΟΙν. αἀγμέά 
Ῥειυϊά8, Α.3. ληὐτθ (-6 τα ῥγ. αϑγιη. ἔ-12) Ὀθϑίάθ δοο. βίῃρ. 
δηίέτε δ, Ἰουβο᾿Β ορρ᾽ (8 219 ρ. 96), βἰπη]αῦγ Α.8. ληψέτο 
᾿πυίθ᾽ --α- Ο.166]. ἀπσίογ. ΙΔρ. "Ῥροά-65 ἵοοῦ: 5ΞΚκτι ράά-αϑ, 
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Αὐπλθη. οὐ-ἤ (ορ. ἃ 818 Ρ. 212), α΄. ποόδ-ες, Α.8. γ8ε Ο.166]. 

{δι-ν ῃγ. αοεπι. Ἐζσί-σ, ορ. 11 8 160 Ρ. 480. 
ϑκν. μόΐ7τα8ϑ ὝΠοβθ ΨῈΟῸ ἃὺθ ἀθβίγουβ᾽, ἀνϑβί, »ηἱδγδ- αγε)-ῦ 

(86 0ὺ ψ0 ἀδοοῖνθ ΜΙγα. ΟἿ. μείρακ-ες, ὄρτυκοὲς ὀρτυγ-ες. 

ΟΟΙν. πα-ἐμγαὶψ ᾿αίθυ ποθ. Κν. δρώξταβ Αγνθϑϑί. 8ραϑ8-ῦ 
Ἔρ168, ἰμβρθοίοσβ' (1μ8[. αι-ϑρὶο- 88). 8, υάσ-α8 Ανεβί. υᾶο-δ, 

ατ. ἔδπεες (1μαἴ. οὔο-85). ὅν. γά)γταβ ΟΟἾν. γῖσ ([,ἰ. γδρ- 5) 
οί. γεἰλ-8 (1 8 14 γΡ. 64), Ι΄ρ. "γδῇ-:65. Ὑ]Οσθ. Οδβο. ηιθάξδς 

ρα άιοοβ᾽ ἴον "“ηα-αἰ-θ8, ορ. Τιαἱ. 7)-αἰο-δ8 ἀπ Β5Κν, ἀέξτα 8 
᾿ἀγθοῦοηβ, ἱπαϊοαίοηβ, ἱπϑίσαοἰοηβ. Ο.1γ. ὀγίφ Ἰηρουπίαί θ᾽, 

αοίῃ. δαώγφ-Θ ΟΗΚΟ. δῶγο Α.8. ὀνυζ Ἰογίσθββθβ, οἰξίθϑ᾽, 

Αγρϑί. δαγ χ-ῦ οὐ δογ 2-ῦ (ἰπογγοα ἔσο (ἢ 6 ΟἾΟΥ οα868 ψΏΟΣΝ 

ΓΘ ἴουπα), ορ. Π ὃ 160 Ρ. 4179. ΟΑΗ.Ο. ὀνοῦ Α.83, δὲς 

ῬοοΚ᾽, ρὑγ. αδγιη. Ἐὀο[εῖῶ. 

ϑΚσ, ἄρ-αβ Αγϑβὶ. ἅρ-ὃ 'νσαΐοσβ. Οἵ. κλῶπιες ἙΒίθνυθβ᾽, 
Αγθβίϊο 8180 88 -α ἱπβίθδα οὗ -ῦ, 88 ϑαοτα Ὀθϑίάθ υᾶο-ῦ, 

866 ὃ 814 ρΡ. 214. 

1. -ὅ8, γογοηἐ- 8 ἰαρϊἀ-ὃβ ροα-8 διδᾶο- 8 υδο-δ8 γἔρφ-δβ 

ἀαρ-δα, ΤΟ] (16 2- 61.488, 866 8 819 ρ. 219. 

ὃ 822. 9. 8-8061η8. 

ΡΥ. Ἰάρ. ἔα τι85- πι6.68-68.ὡ ὅν. αμγηιαηαβαβ, Ανγαβί. 

ἀμόηιαπαλο-ῦ. ΟΟτ. δυσμενέες -εἴςς. --ὀ 51. ἰὐάδϑ-α5 τδά8-α8, 

ΟΡ. ὃ 220 ν᾿. 97. -- Οτ. μῆν-ες 1680. μῆννεες, ([μα. ηιδη8-8,) 

ΟΡ. μιῖβ, ορ. Π ὃ 182 ρ. 41; 8.ν. ηνάβ-α8 Ανοϑί. ηιδιοἢ-ῦ 
ἹΠΟΒΕΠ8᾽, ΟΡ. 1 8 184 ρρ. 424 ἢ 

Ῥν, 140. οοπιραγαίίγο Ἐσλ(ῇ ἐο8-68 ᾿οοἴογθβ, δϑκν, ἀξῥέψᾷταβ, 

ἴῸ {6 Ππ48811864. [Ογηδίϊνο βυῆχ 806 11 ὃ 185 ρ. 480; ἴῃ {116 

ροβύ- ὕ οάϊο ἰαηρύαρθ ΤΆΓΟΥ -ἔψαδ-αΒ, 6 {Π6 806. βίπρ. -ἔψαδβ- 

«αὐ 8 220 ῥ. 91. Θέ. ἠδΐους ἴον "-ξο(σ)-ἐς; πιὰ (86 ψ 68 Κ 
βίθιη, ομι. πλέες Οτϑῖ. πλέες Ὁ. ἔπληιςσεες (1 8 185 ρΡΡ. 429 

δηὰ 482). Ο.ΟΔ[. δἰαξαϊδο Ῥϑῦμαρβ ἴογ ἔπζοδθ, θαυ θοῦ Ἐ-ἰδ- 65 

ΔΟΘΟΣΪηρ ἰο 1 ὃ ὅ88.2 ρ». 448;  ἸΠΔΥ 6͵80 δύθ οοπ6 ἔγὺ πὶ 

-81-. ΜΙ -ὦ- ἴγοπι {86 οα868 ΨΏΙΟΝ μα -ἴο-, ΟΡ. φοϑαδίο ὃ 521 

Ρ. 221. , 

Ῥε, Ιἅρ. γμᾶγί. ρογῆ, οί, Ἐμοζάμοβ- 68. ὅϑκτ. οἱαυάδ-α8. ([ὉΓΣ 
ἅ, 866 Π| ὃ 180 ρΡ. 441): ἴῃ 6 Υϑάα δπα Ἰδαΐοσ 6 ϑοπιοῦ 68 

᾿ 
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πιοού ψὶἢ (Π6 θὰ Κ ἔογιαίνο βυῆχ -δ-α8, υἱάώξ-α8 (60. δοο. 

βίηρ, 8. 220 ρ. 917); Ανοβί. υτάυνδιομ-ὅ. Ο.Ο.Β]. ηιἴγιδο, ἴο ὉΘ 

ΘΧρΡ δἰ ποα ἴῃ {Π|6 88πΠ|6 ΨΑΥ͂ 88 δἰαξαϊδθ, δΌονθ; ἃπα ΘΟΠρΡΑΓΘ 

[Π6 866, Βίηρ. τγάδε (8 220 ρΡ. 97). [Ι͂η τοραγὰ ἰο αἵ. εἰδότ-ες, 

8066 Π| 8 18θ ν᾿. 440. [μ11}. ηιὸγᾳ [Ο]ονπρ υοδᾷ (8 821 ρΡ. 221), 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ (86 ποη]. βίηρ. ηιὴγ985 : υϑἦᾷδ (11 8 186 ρΡ. 441, 1Π 198 

Ῥ. 78); 8 ἀϊα]θοῦϊο ναγίδηὺ 18 -ϑ.8, 1Κ -απένϑ. 

ΡῬυ, Ιάρ. Ἐριϊδ-θθ ἹἸηυγοθ: Βκν, τὔξεαβ; ΟΥ. μῦτες δπὰ 

μύτες, [86 Ἰαύίον [Ὁ]]ΟΥΩΡ βίθιηβ ἴῃ -ἄ- -ῶὴρ- (11 8 160 ρΡ. 485); 

Α.8. ν"ϑθ Ο.166]. ην8-8. 

Τα. -τὅβ, αἀδροηθν-ὃδ ἢοηδγ-δ8 ηιδη8-88, δοὶδγ-ῖ8, ηἰδγ- δ, 

[Ὁ] ηρ {}ι6 ἐποίαβϑ, 8066 8 819 ρ. 219. 

ἃ 8.8. 10. Σ- 2- 8ὰΔ ὅ- π9- δίθιῃηβ, 8πα4 βέθπ)8 

Θπάϊπρ ἰπ -, -ἶ, τᾷ. 
Ρε, ἀρ. Ἐπέγκόδ, Ἐς, -68, 6. δ. ἔδλγινο98. (μοπ. βίηρ. Ἐδῆγι-8 

Ὅτον). ϑ8ικν. ἀλῤέψ-αϑ ᾿Βουρ μία, πηραϊξαϊομθ᾽ οά, πααέψ-αβ 

τἰνοῦβ᾽, ὀμγώυεαϑ Νοά. ἐναδγνάυ-α5 ὙλοίΠοΓβ- ἢ -ἰαν΄. [ἢ Αυθβίϊο 

Ἐκ π-68. 18. ΤΟργοβοηίθα ὈΥ οογίαϊη ἴουηὴ8Β οὗ ὅ- δ-ϑίθιηβ, ΨΈΟΣ 

[ὍΠΟΝ ἰῃ6 ΔμαὶορΎ οὗ {118 οἷαϑ8β, 6. σ. αἀαρυψῦ 1. 6. ἀαρυὶψ-ῦ 

(8 816 ρΡ. 216); διὰ "-μμεο8 Υ̓͂Τ ἑωαπ(,ῦ- ᾿θΟαΙο8., Οτ. κέτες 

πόλι-ες (ἔγοτῃ πόλϊ-ς), ὀφρύςες ὕ-ες νέχυ-ες (γοηὶ νέκῦ-ς). 

[,αἱ. 8μι-ῶ5, ΜΠ ἐ-Ποχίοη, 866 ὃ 819 Ρ. 219; υἷϑ (Ὀ6βἰ 46 

υἱγῶβϑ)7) ἴο ὍΘ ΘΟΧΡΙ]ΑΙ θα |ἰκ {μ6 ρθη. βίῃρ. οἷ8 ὃ 288 Ρ. 128. 

Ο.166]. 59. ϑι68β᾽ Κ ρθη. 8ἰπρ. 8ῦ7,) 866 8 288 τ. 128. 
0.0.8]. ἀγνει ἔς, 8υοκγάν-ὶ ἴ, ἴΟ]]ονίαρ [Π6 1-οἷαβ8 (8 817 

Ρ. 217). 

5Κν. σέγ-αϑ ᾿ΒΟΏρΒ οὗ ῥγαϊβο᾽ -- . "ᾳ77,.-68, ρώγαϑβ ᾿ΒΙΓΟΏρΡ ΠΟ] 8᾽ 

Ξϑ ἤρἘ1-ο6, σδῥάμ-αβ Ρ]. ἱραϊπίηρ Κίπθ᾽ τὸ "-δβη-98. ΟὈΙρΡΑΓΘ 

1 8 160. 4 ρρ. 48 ἢ 

8 824. Οὐοτίαϊη Βοού Νο.Π8 ἴῃ -ῷ δῃά -ἶ. 

Ρνε, Ἰὰρ. ἔμάμηοβ ᾿'παυοβ: 85. πάυ-αβ, ὟΕτ. νᾶτ-ες νῆ-ες 
νέες (1 8 610 ρ. 4601): [,μαὐ. πᾶυ-ὃβ ἴ0]ο8 (Π6 ἐποῖαββ, 866 

δ. 819 ρΡ. 219. 

Ργυ. 1ὰρ. ἔφομτθβ: ὅϑ1ν. σάνταβ, τ. βό-ες, δπ4 ρϑυθαρβ 

Πάν, δαὶ (αἱ ἂμ οἱ 816 οοῃΐιβο ἰῃ Μ|Ι|αΑάϊα [1γ]8})}: 
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1,αἱ. δου-δδ 'ἰκὸ πᾶν-δ8;. ΟἩΚΟ. ζμο Α.8. οὔ Ο.166]. ἀν ἅτ 

ΤΘ-ζογιηαΐθθ, 866 8 199 Ρ. 80, 8 221 ρΡ. 98, ὃ 288 ρΡ. 180. 

5Κτ. γάψ-αβ ᾿ἰτθαβυσοβ, ροοάβ᾽, Αγρβϑί. γάψ.ῦ. 1ιαὶ. γξβ ἴον 
Ἐγξδ(λ)- ὅδ, ΟΥ δὰ 104}16 τ -ογτηδίθ. 

Αοοιϑαΐίυο Ῥίωγαϊ Μαϑδομίέπο απὰ Ἐθηϊηΐηο.}) 

8 825. ΤΏΘ ρΈΠΘΙΑΙ οπάϊηρ ἰπ ἐπθ ραζϑηὺ ἰδηρυαρα [ὉΓ 
{18 οᾶ86 ᾶϑ -8. ΤΤὴ6 Υἱοῦ ὙΠΟ ΘΔΒΒΌΠΠΘΒ -8 88 (6 

οδμάϊηρ ἰ8Β ορροβοάᾶ ὃγῪ ψ|ᾶὲὶ ψὸ πα ἴῃ Βα]ίο: 866 ἃ 18θ, 

ρᾶρθα 6]. 

1. -η8 ὍἈΒ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΑ -ῷ8 ΑΘ βίθιῃβ δῃᾶϊηρ ἢ ἃ 

ΘΟὨΒΟηϑηῦ. ΕὟΟΠΙ -ῷ238 ΟΟἸ26 ΑΥ. -α8, ΑΥΤΩΘΗ. -8, ΟΥ. -ας, [,Αἷ. -ὅ8 

Ὁπιῦν. -ὗ, οἴῃ. -η8, 11}. «8. ἰβθ006.Ο 1 8 224 ρ. 192, ὃ 282 

ν. 197, ὃ 288 ρΡ. 197, ὃ 288 ρΡ. 200, ὃ 244 νΡ. 202, 8 249 

Ὁ. 204; 848 ἴο ΑΥΤΏΘΙ. -8 [Ὁ -Ῥχ(Π)8, 8606 ἔυσί Ποῦ 1 8. 202 ρὑ. 169, 

ἢ 651,8 ρ. 497; ἴον ὕπιδν. «ὦ, 1 8 209 τ. 1171 δπὰ Ὠυγαυΐδ 

ΟΒΒΑΥ͂ (866 ἰοοϊποίθ 1); 88 τορασγὰβ 111}, -ἰβ ἴον "-ΐ8, 1 8 664. 8 

Ρ. δ29. 

ΟΟἾν. ββονβ 86 οῃαϊηρ -ῶ, 88 σϑηταὰ Ὁδηοϑ᾽ αὐῆγα. Τθο 
ΘΠαΐηρ ἰ8 -αϑ ἴῃ (4110, ᾿σοηταβ Βιἰἐιοί-α8 (ἰδ 1ῖΒ ἔτὰθ ΜῸ 
ΚΠΟῪ ὑῃ0 ἴΌΓΠΙῚΒ ΟὨΪΥ͂ 885 Βοιηδῃ ϑυΐμοσβ ἴα ργοβοσυϑά {πῃ 61), 

84 ὙΙμαΐβουῃ (Ραυ}-Βγαυποβ Βοϊίν., ΕΥ̓ 215) ψουἹὰ μαᾶγνὸ [ἴ 

{μαὐὺ -αὰ 88 Θο0πὴ6 ἔτοτη {Π6 ἄ-ο]488. Βιιΐ 80 Ἰοῃρ' 88 {π6 ΠἰβίοσΥ 

Οὗ καὶ ἴὴ [τ18} [88 ποὺ ὈθΘὴ τηδ6 ΟἾΘΑΓ ἴῃ 4]}1] ροϊηίΐβ, ὸ 884]] 

αν ἴο τορᾶγὰ -α ῬΓΟΥΒΙΟΠΔΙΠΥ 848 αἰ ΓΘΟΙΥ τ ργοδοπίηρ ἤ-Ώῷ88. 

ῬΟΥΒΑΡΒ -ῷ38, ὈΘΟοΟΙ ηρ ἢγαὺ ἔ-αΜ8, ρᾶΒΒ04 ὙΘΙΥ͂ ΘΑΙΪΥ ἰηΐο "-ἄπϑ 

ἘνᾶΒ; [ῸΓ ἴῃ ἰγδοίηρ ἴΠ6 βϑυδῆχ οὗ (86 866. Ρ]. οὗ ο-δίθ:η8, 
“ὦ (δ 826), ψ οοηθ ἴὸ ἔ-5 δὲ {Π6 βγβὶ βίθρ, δηὰ {Π18 Ὀτὶπρθ 

1) Βαυι ῃοϊ]οπιθο, Ὠ6Γ δυΐϊβοῆθ 860. ὈΪΌΓ. πι886. ἀ6Υ ἐ-, μ- υπὰ γ- 

ϑιδηθ, ΚΝ π Ζοίϊίδοιν. ΧΧΙΧ 488 (δ Ουτίϊαβ., 6 ρτίθοι. 800. Ρ]ΌΓ., 
ἰδία. 1 258 ἴ. Ο. ΚΟοΙ]ον, θν Αοο. ϑυΐῦ ἐξ ἀοΥ 8. Π60]. Ὀοὶ ἄθῃ δυζυδί. 
Θιοδίογι, Βποΐη. ΜυθΒ. ΧΧῚ 241 δ ΤΠ. άαγναυ, [16 “τοῦ πὲ] ὅ-Ὁ8 ἃ 
1'δθ0. ρῥὶυγ. 468 ἐπὸπι)ϑϑ οοῃβοπδηςζαυθβ ἀθ 1 οπτίθη, Μόμι. ἀθ 16 800. ἂρ 
Ἰίηχυ. ΥΙἹ 228 4ἰἰΞ. βίίοϊκοεα, ΠῈ. 800. Ρ]υγ. ἴῃ ἄθῃ Ὀγιβοῦθη βϑρσθομθη, 
Κυλη- οι )]οίομ ον Βοὶϊν. ΥἹΙ 69 Δ᾽ 
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8 ἴο ᾿μῦδ Δῃα Ἰαβγ ἰο ἔ-ὅη8, ὙΠΙΟΝ ροϊπίβ ἰὸ ἃ ὙΘΙῪ ΘΑΙΪΥ͂ 

Ιο88 οὗἩ ὑπ6 πα88]1.. Ον. 1,δἱ. ρεξδβ ἴοῦὺ ἔ-68 88 οοῃίγαβϑίθα ὙΠ 

δηι8ὲ-8 (ΘΑΥΠ1ΟΥ ὄη8,-8), 1 8 208 Ρ. 11. 

ϑίθιηβ ἱπαΐ ΒΟ ΥὙΟὙ6] ροτδαδίϊομ, β0}) 88 ὅ5ϑκν. ὠχῥάη- 

οί. αὐΐβϑαη- 'οχ᾽, πᾶνθ βΌΠΘΡΑΙΥ ἃ ΘΑ βέθηι ἴῃ ϑδηβκτίί, 
Πα ἃ Β1ῸΠΡ βίθηῃι ἴῃ αὐ κ. ΑΒ ἰὸ ΜΠΙΟῈ οὗ {86 ἔνο τὸ- 

ΡῬγοάμοοθ (ῃ0 οἹἀ6Υ ἔοστη, Ῥγο Δ ὈΪΠΠΥ 18 οἢ {Π6 8146 οἵ ϑαμβκνυὶς 

(ερ. οαὐώγ-α8 τῷὸ Τὰ}. ἀδίωγ-8Β ατΥ. ΑΘ0]. πίσυρ-ας); Ὀυὲ [86 

πηδίΐου 8 801} δὴ Ορθῃ αι οβίοη. ὅϑῬ1π06 ᾧ ἴῃ Αὐγϑῃ δπᾶ αὙθοκ 

βθοδθ αἢ αν (1 8 226 ὑ". 198), 1 τηῦδί Ὀ6 ῥχΟΥ βίο 

ἀβδιπηθά ἰμαΐ ΑΥἿ. -αϑ ἰβ ΓΟΡΌΪΔΡ ΟἾΪΥ ἴῃ ΒΌΟΝ [ΌΤΙῚΒ 88 5ΞΚΥ. 

ἰάκξη,-αΒ ὑλάγαί-αβΘ δηγώυ-αβ, δια βργοδὰ (ῃθῆοθ ἰο μἀϑηεάβ 

ὄγμαί-ά8 οἷο. 

2, ὙΒΘΙΒΟΡ ΟΥ ποῖ 0-) ὅ-) 8ἃ8πα τ "βίθιηβ πδα -ο- 8, ἐ-Ή8, 

δῃὰ -,-28 ΤΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ 1ἢ ΡΓ. [ἀρ΄.., 18. ἀποογίβίη ; ποὺ ἐμαὶ 108. 

φογἧ 8:28 Ἰὴρῖκοθ 1 8βὸ (866 8 826), Ὀυὺ Ὀδοδυβο οὗ Κ85Ξ1Κτ. 

«48 «ἄπ, -ν -ἴη, τ -π, ὙΈΟΒΘ ἸΟΏρ γΟ 6] ψγὸ τησδϑί ἀου 1688 

Γοραγὰ 88 Ὀθοηρ ἰ0ο {π6 ρῥγοθίβῃϊο ρϑυϊοὰ οὗ Αὐγαῃθῃ αὐ (89 

Ιαίοϑὲ (8 827). 

ΒΟΥ Κ. [ἢ τὸ ἔδκο ἀν. -ὅηϑ8 δΒ ΟἿΣ δβίδγέϊης ροϊπὶ (οΡ. Ηδηβθθη 
ἰῃ Ευπη Ζίβοιν. ΧΧΥΠΙ 615, διὰ Βγϑόπιον, Βο.]. ΡΪ}. ΘΟ ΘΏΒΟΉγ. 1887 
Ρ. ὅ02), γὸ βῃουἹὰ πᾶυϑ ἴο δβδῦμπιθ 8 βπογίθηϊηρ οὗ ἔπ9 ὙοὙ6] ἴον (δ 9 
ἙἘυτόρθαα Ἰδηζύοζο8, δοοογάϊηρ ἰοὸ ὑπο ὑγὶποῖρ]98 Ἰαϊὰ ἀοτῃ ἰπ 1 88 611 Β΄. 
-ὅπ8 πουϊὰ ὃοθ τοϊαἰθὰ ἰο -38 88 δὺ]. δἰπρ, -δὰά ἰο ἐδο0 -α οὗ Κκν. ."64-ἃ 
δ το (β 240 Ρ. 184): -..8 -π8 τοϊρμξ ὈὉθ τοχζαγὰ θὰ 88 δὴ Αὐγὴ γϑ-οστηδέϊοη 
[Ο]ονίης -ὅη8 --- ΒΚτ. -Γν τῇ δπὰ αυθϑβί. -εγαδ ἴῃ γεβέθιηβ οϑγίβ! Ὡ]Υ δΓΘ 
8Δὴ ΑΥΥϑῺ γϑ- οὐδ ίίοη ; ΟΥ 1 ΠΟΥ ὙΟΥῸ ΠΟΙὰ ἴο 0 οΥἰρβίηαὶ), -ὅη8 που]ὰ 
Ὅ6ΔΓΡ ἐπθ Βαπ| τοϊδίϊοη ἰὸ -ἴ38 -ὧπϑ δ (09 ἰμδὶν. βίῃρ. Κ5Κτ. οὐκζᾶ ἴο 
ΒΚ. »παἰξ Ανοβὶ. δᾶζιε (88 214 5.), οΟΥὙἮ Δ8 [19 ποηϊ. 800. ἀπ] βκν. οὐκᾶ ἴο 
ἀνξ φιπά (88 284 4.) Βαὲ ἰὲ ἰδ αυΐϊΐθ ροββί]9 ἰο τοζαγὰ ἐ8 Αὐγδὴ {ΌΥΤῚ8 
ΠῚ ἃ ἸΟΠΒ ΥΟὟΘῚ Ὧ8 8) ΑΥΥΔΏ ΔΠΔ]ορίο8] ἰοτγτηδίϊοι : ἰξ ΏΔΥ ὃὉθ0 Βαρροδοὰ 
ἐμαὶ "-ἄπ8 10] Ὀὁτϑὰ [ἢ 6 ποπι. Ρ]. ἴῃ -ἅ8, Ὀδΐηρ ἰηβαθηοοὰ ὈΥ {9 ἔδθῃι. 800. 
ποπι. ΗΪ. -ἄ8, δηὰ ὑμπαΐ ἐπ6 Ἰοπρ ΥΟΥΤΟΙ ἔππ8 Ὁγοἀποθα 'ἰπ 0-8ἔθπι8 ἱπῆποηοθα 

Πο080 ἰπ -ἰ- δπηὰ -"-, δπὰ Β041}}7 ὑποβὸ ἢ -,-. ΟὈἸΡΑΓΘ ΒΑΡ ΠΟΪΟΙΊΔΘ, 

Βιπά. σὺν ἰὰρ. βϑρύδοῖρ. 1 81 ἢ, 

8. ἄ-βίθιιβ μδὰ ρὲ. 1ἅρ. -ὥϑ. ἃ8 ἴῃ (86 ποιῃϊπδύνο ρῥ]0ΓΑΙ. 

. Βομην αι 8 (ΠΘΟσΥ ἰμαὲ {18 οηάϊηρ οπ|6 ἔγοπιη -ὧπμ8 (866 

Ι 8 220 Ρ. 188) 8 υπϑαΐο δπουρῇῃ. 
Βτυξδηη, ἘΠοπδηΐδ. Π]. 15 
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8 826. 1. ο-8ἴθη8. ΡΥ, ἅρ. ἔμ[φο- "8 (μοῦη8Ὁ 866 

8 825). ΞΚ5Ξ3ν. ογζᾶβ ογκᾶη ἴον Ῥ-ἄμ8 (866 1 8 647. 7 ρΡ. 494): 

υγκᾶπέ ὈΘίογο 8-, 88. ΜῸ τηυδὺ αβϑῦσηθ ἢ ΥΥ Βἰΐπ Ύ, ἰβ 5: ΡΥ 

-ἄη 8- ΜἘΠῊ ρΑΡαΒ ἢ. ἐ ΒΟΥ ΠρΡ 8ἃ8Β ἃ ὑγδηβι 0 Βοιηᾶ, ΟΥ̓ 

6|146. Αγνοβί. υϑῆγκαη οοςγζαβ(-οα), ορ. Ὀοϊοσ. Αὐτηθη. 

σαῖϊ-86. Οτ. Οτοί. λύχονς Ποῦ. Βοροῖ. -ως Ι͂οῃ. Αἰξΐ. Ποῦ. -ους 

1,680. -οιἰς, χα π6 ναγδηΐ (ὉΓ. ΟΥΘΘΚ δῃα ον Γ 48) -ος [ὉΓ 

ποὺς, 866 1 ὃ 204 τ. 171, ὃ 206 Ρ. 1712. Τιαῖ. ἱμμρῦδ (1 ὃ 208 

Ρ. 115); ὕτμῦγ. αδγοὸῇ ἱδργοβ᾽ Οβο. ἔθ ιύϑ8 ποθ (1 8 209 
». 1117). ΟΟΙν. ἥγμ, οδίδιε ᾿βοοίοβ᾽ (1 8 212 ρρ. 118 ἢ, 8 657. 6 

δὰ 10, ρΡΡ. ὅ09, δὅ10, 1Π ὃ 820 ρ. 224): 4180 ἑππα ((Π6 αγίϊοϊο, 

ἴσοι "869 -ἰ- ἐ0-), ἴου ἔ-αἄδ, ΘΑ] Ἐ-έῦ8, ΜΉΘ πἀϑοα ὈΘίΌΓΘ Δἢ 

δοοοηίθα 5801140]160 (οΡ. ἑππὰ η- 8 429). Οοί!. υμἰξαηδ Ο.106]. 

εἰἶξα. Ῥτυββ. ἀδίιραηβ ᾿ἀδοβ᾽, Ο.0.83]. οἰδάῳ, ἔγαῦς ἴγτοηῃ ἔγα)ὲ 

᾿ϑβάρα, τ᾿ (1 8 84 νΡ. 80, ὃ 219. 4 ῥ. 181, ὃ 6θὅ. 4 ρ. δ25). 

Ατγᾶῃ. δϑθοίπρ {πα Ανοβίϊο 4 ὑϑργθβθηΐβ πϑβ] ]8οὰ ἃ 
Ὀοΐῃ Ἰοπρ ἀπά βμοτὶ (1 8 21 ρ. 24, 8 200 ρΡρη. 168 ἢ), [Ὁ 18 

ἹΏΡΟΒΘΙΌ]6 (0 880 ΜΠΘΙΒΟΣ "κα 8 οὐ ᾿-ἄμβϑ ἰβ ἴο 06 ΒΒ ΠιΘα ἃ8 
{Π6 ραγϑηύ ἔοστη. Αἢ αἰξζθιηρί ΜΨ11 Ὀ6 τηδάδ ἰῃ ὃ 880, ΒΘπιαυκ, 

Ρᾶρο 281, ἴο ΒΠ6Ὺ (μαΐ ἰὑ 18 πιοτὸ ᾿ἰκοὶγ ἴοὸ αν Ὀθθη ἤ-ἄημ8. 

ΤῊ6 Αγυϑβίϊςο ναγίδηΐβϑ οϑῆγζα Οδι!. υοὐγκᾶ ἃτὸ ἴο Ὀ6 

ΧΡ αϊποα {κ [6 8816 ἴΌΓΠη8Β υϑ86α Ὁ {ΠπΠ6 ποιμπδίϊγο Ρῥ]υγαὶ, 

866 8 814 Ρ. 218. ηΤῃε διτίθον πα Αγοβί. -ὦ, 6. ας. απιοδᾶ 
Ἱπηηουία ο8᾽, ΒΟ. 16 οοπ]θοίαγα ἰο 06. {π6 ποιη. ἴοτπι (--Ξ ὅΚγ. 
οηγίαβ, ὃ 814 ρ. 212); 118 .;86 88 8 δοουβαίνο ἡ, ῊῪ ὉΡ ἔγοιῃ 

[Π6 86 οὗἨ δ860.-Πποηῃ. σοδγζα (ορ. 51ρ. δοὺ. ἔθιι. -ἄβαϑ, ὃ 818 

Ῥ. 2158): γοῖ Ὀ6 ἰξ οὐβογσνθα {μαὶ {π6 πομὶ. 866. Ρ]. ποι 8180 

Ἰιαᾶ ναγαπίβ -ὦ ἀπ -α (8 8388). 

ΤΟ ΟἹ Ῥογβίαπ ηιαγέψα ᾿“ποιηϊποϑ᾽ οαπποί 6 ΔΟΟΌΓΑΙΘΙΥ 
οδβιϊμηαίθα, [Ι͂ἢῃ {8 ἀϊαϊθοῖ, βουπὰβ δῖ τῃηοϑί ἱπδαάθαμδίοὶν 

ΓΟΡΓΟΒοπίρα ἰῃ τὶ ηρ; ἰὉ 88ου]αἃ δ6 ποίρα ἰῃ ρϑγου]αῦ {πα 

Π888|18604 γΟΥ͂Τ6]8 ἃ16 ποὲ αἰβεϊηρυ ϑηθα ἔτοπθ οἴμοῖβ ἴῃ ὙΤ ΠΡ, 

(( 8 200 Ρ. 108). Μογοογονῦ, {π6 τγϑοοσα οὗ ΟἹ]ὰ Ῥογϑίδῃ 18 ἴοο 

1) Οομιραγθ ἐδ Αὐἴπον, [ἱέδα. Υ Ο1Κκ8]. ππὰ Μδτοϊι., 389: Βαγιποϊοπιϑο, 

ϑευά, σὰν ἰάρ. ὅργ., 1 86 ἔ. ΤᾺΘ οοπ͵θοίυτο οὔἶοτοα ἴῃ το]. 1 οὗ [18 ποτ, 

δ δ5δ17.1 ν. 412, οδῃποῖ ποϊὰ ναΐον. 
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ΒΟΔΗΪ (0 ΡἾΥΘ ΔΗΥ͂ Βα ἸΒίδοίουυ Κπου]θᾶῦρο οὗ {ῃ6 ἸαῪ8 [ὉΓ ἢπ8] 

ΒΥ ΠΔΌ]68. ΟὈΠΊΡΑΓΘ ΜΠδί 18 βα]α ἴῃ ὃ 814, Ρ. 214, ὁπ. ποῃι. ρ]. 

᾿παγίϊψᾶ. 

Ιπ ὟὟἡ οβἐ- α ϑύτδῃ 16 {Π6 ποιηϊπδῦνο 414 ἀΟἰΥ 88 ΔοΟι ΒΑΓ: 

ΟΗ.6. ἑαφᾶ -α ΟΙδᾶαχ. ἀαφοβ Α.8. ἀαζαδ (δ 814 ρΡρ. 212, 214). 

ΤῊΒ βϑῖηθ 18 ἐστθ οὗ 86 οἶμβὺ οἴδββθβ οἵ βίθιηβ, 8ηἃ ἴῃ 8016 
ἄορτθο οὗ 41} Οδγιηδηῖο Ἰδηριαροθ. ΤμῈ οδιιδα οὗ {18 βυῃ- 

ΟΥΘ 8) ΙΏΔῪ ᾿ᾶΥθ Ὀθθη ἰμαΐ ἔγοΠπιὶ ἃ ὙΘΓΕΥ͂ ΘΑΡΪΥ ρουϊοα 860. δπα 

ΠΟΙ]. 9]. δὰ ὈΘΘΩ ΤΟΡΓΟΒΘηΐΘα ὈΥ ἐπ βᾶ:η6 ἔρτῃ ἴῃ ἄ- δπᾶ 
᾿- ξ-ϑίοιῃβ (δ 821, 828). 

110. οὐκὰδ (14). υἱάειη8), φονἃ 8:8. (141. σογιμη8- 8) ἀπὰ 

φογὼδ, ἰδ 8 ἀῃὰ ἐὼδ (ΟΡ. ἱπβίσ. βίπρ. ἔϑθιη. ἐώ δπὰ ἐὰ, οῃ ΜΙ Οἢ 

γαυϊδίϊοη οὗ δοοθηΐ ΒθΖζζθηθοῦρο ῦ ΟΥ̓ΓΒ ἃ οοῃ͵θοίυγο ΒΊΟΝ 

ἄββθσυοθ οοῃβι ἀθσαίοη, Β6ΖΖ. Βοῖέγρ. Χ 204); Β᾽ τ] Ὺ]γ [,οἰί. 

εὐ ἰκιι8 ἀπ ἐδε (ὅ τξΞ ἃ πτῖ {μ86 Ἰοηρίμοπϑά᾽ οὐ ᾿ἀγαν]θα᾽ δοοθπηί). 

1 οδῃποῖ ὃ6 Βῆθνῃ ἐμαὶ πὸ 11}.-1ωοἐο στοὺρ ἄπ8 (1 ρ. ᾿δη8) 

Ὀοοδιο ΗἸΡΗ 11ῃ. ὧδ; δηαὰ ἴο ἰβκθ 88 ἃ βίαγίϊηρ ροϊηΐ 1,1{}}.- 

1οὐδο ἔ-Ὧη8 Ῥ-ῦη8 τ Ἰάρ. ᾿ῦη8 ἰΒ ουὖὐ οὗ (6 φαηθρβίίοῃ, 
ὈΘΟδιΒ6 Ιᾳρ. "-ὅη8 ὈΘΟΟΙη6Β -ἄῃμ8 (1 ὃ 615 Ὁ. 465). 1 ἐπῃοχγοίοσθ 

ΔΒΒΙΠΘ ὑπαΐ {πὸ ἃ δ᾽ οὗ (Π6 ομαϊηρ "-ὥη8 "-η8 (Ὁ {6 
Βιογίθῃϊπρ' (0 11}. -ἀ()8. 8661 ὃ 664. 8 ». 528) ολτηθ τοι οὐ 

ὁ8868, ἢγϑέ οὗ 411 ἔγοιη ἐπα ἰοὺ. ρ] ΓΑ] ἴῃ -ὥϑ -ὧδο (Ἰ,οἰϊ. -Ὧ8). 

ΒΟΙΏΔΙΙ.. Βοίογθ ροίῃρ ὁπ ἰδ ΤΥ Ὀ6 Μ6]1 ἴἰο ΓΟ]1ΟῪ ουὐ ἐπ18 τηδίϊοτς 
ἰο {80 οὁπὰ. [Ιῃη ἐδο Ἰοοδέϊνθ ῥ]υγαὶ, ἰπθη, (ἢ ο]ὰ οπάϊηρ "-αἰϑιε -ἔδμ τῷ 
Ο.Ο.81]. -ὀολμὰ ΒΚ. «ἔξιε (860 8 8571) τβ ἐγδπδίοσιηϑθα ἰὸ -ϑμ ὈΥ Ῥγορουίίζομδὶ 
ΒΠΔΙΟΡΎ, ἰο χιδίο "-ἄδμε -ὅδιε ἴῃ ἐπ ἅ-01688 δπὰ δ. ὅδε -ἐδὼ ἴῃ ἐπ - ζ8- 
61.88, πα Β᾽ τ] Υ]ν "-ἰϑιε Ξε Ο.0.8]. -ζολ ΚΞΚν. -ἰξμ (ἰσβίθι8) Ὀθοδτὴθ -ἴδι 
(πακέψ-διε -8ὸ);} ΘΟΠΙΡΑΓΟ 100. Ὁ]. [8]. -ὅ8 ἴο]Π]ονίης -ἄδ (8 851), [,δί. 

Ἰδϑίσγμηι, ἐσμδγμηι ΤΟἸ]]οπίης ἰδίαγμηι, ἐφμάγια (8 845). τ. ἀυ8] νύμφα 
(ἀπβίθαά οὗ νύμφαι) [0] οττίης λύχω (8 286 Ρ. 194). Τινΐδ Θμδηρο τγῶ8 ὙΘΥΥ 
οΪά, δ8 θ Κπον ἴἔγομι 1ωοἐν. -ὖδ -ἐ8δ (Ὀοβίθ -ἀβ -66)}).. Τῆι δἀορέΐζου οὗ 
ὦ ὃ ἰαίο (Ὡ6 800. Ρ]. τῶβ 411 ἔθ ϑαβίοσ Ὀθοϑίβθ ἔμθῦθ “88 ἃ 01080 
δἰ πα] Υ Υ οὗ τιϑδηΐηρς Ὀοίνοθη ἐπ 860. Ρ]. τὴ -πὰ δέβχοὰ (6. ζ. παρε δδ-πὰ 
'ΒΟΙΙΘΥΘΓ 8᾽) δὰ ἰπ9 100. Ρ]., ἀπὰ (πὸ ἔδθῃηιν. δοουβαέϊνο ϑηδίηβ -ὅν -ἐβ 

(-ὅδτμα -ἐδ-"α) Βδὰ δἴγγαγβ δὰ ἃ Ἰοπβ ΥὙ0 0]. Οποθ ἰδ το- οσαιδίϊοη 
5. ἀηδ δ θϑίβὈ! ἰϑμοὰ, 118 ἱπβύθηοθ τγαϑ ἔδὶὲ ἴῃ ἔθγθθ γαγ8. (1) Α ἀϊδ]ϑοξίο 

1) 111Ὡ. οδη κα ἀυψοϊίκα βϑουὰ α18ὸ ἴο αν Ὀθθῃ δδβὶ πηι δἰϑὰ ἴὸ 
ἱγύεκα, κΚοιμρίόεκα δὰ ἴθ τοϑὲ (οοιωρουπὰβ Ὑἱἰ τ ἐμ ποπι. 800. Ρ]. 

πθαΐοῦ 88 ἢγϑί τη 1 00}) ὈΥ Ῥτορογίϊ οὶ ΔΠΘΙΟΩΥ. 866 ὶ 116 ΡΡ. 28 ἔ, 
155 



998 Ἀσοαβαίϊνο Ρ]υγα] ΜΙ βου 6 δηὰ Ἐδπηΐη6. 88 326,327. 

Ιος. οὐέζμενδε δρροδγοὰ, Ἡπΐο ο]ονθὰ ἐμο 800. οἰζζιενδ οὐζζι8-"α. (2) ΤῊΘ 
δομδθθδοθ οὗ ὁ- δηὰ π-δέθιηβ ἰῃ 860. δηὰ ρθη. Ὀ]υταὶ (606. ἀανσὼδ ᾿ὁ5ο]δ᾽, 
-μ8 -ῷἪ οἷν. -ν8 οἷο; ζοϑῃ. ἀαμσᾶ ἴος Ἑάαησι-ἃ 8 349) γ»τοἀποϑθὰ ἐδθ 
το- [οστπιδίοδ ἀαν θδ- νὰ διὰ ἀαηφώφρὀ. (8) Απ ἱπέγυδῖνο ": δρροαγοὰ ἱπ ἐδ9 
δες. οὗ ρτομοπιίηδὶ ἄ-δέοιβ σῖΐ [11}ι.-δἐξ. -ἂς (-ὅ8) ΞΞ Ιᾶγ. -ἄ8 (8 8331): 
ΟἾΔ. δπὰ ἀΐαὶ]. ρίγπαμδ- 8 (Μοὰ Ηἰσ 1.11}. -ἀδ- 8) 68 ῥτίπιδδ᾽. 

ΤῊο 106. Ρ]. 18. -γϑε μοὶ. -ἰϑ δὲ ὁπ00 βυρᾳοδὲβ ἰμ6 οοπ͵θοίαγο ἐπδὲ 
ἰη 1.1}..-1ἑδὲξ. ποὲ ΟἿΪΥ ὅ-ὅνδ (ο-8ἔθτ8)., δὰ “-ἰη8 (ἐ-δέθ:8)., δηὰ ἰὲ δ 
θ6 δἷδο ὅ-μη4 (ε-δέθ}8) ᾿ϑηρσίποηθὰ ἐπθ γον]. Νοὸ ἀΐγοοΐῖ ουὐϊάθηοο ἴοτ 
Ρτομίδίοτίο ὅ-ἐνδ "-λ2 16 ἐοτ οοιηΐηρ. 

8 821. 2. ἀπίθῃηβ. Ρυ. ἄρ. ᾿εζμᾶς (ορ. 8 825. 8 
Ρ. 225). ϑ8.ν. ἀδοᾶβ, Αγεβί. παρμᾶ. Τ1,αἱ. ὀφμᾶβ, πὲ ΘΟΠΊΡΑΓΟ 
(2) ὕὑεϊον. Ο.Ἶν. ἐκαίδα, πιπᾶ λυ ογοδ᾽, δὲ ορ. (2) δοῖον. 

αοι. σίδῦα6, ΟΗ.Ο. ΑἸοπιδπη. ἀοδο, Α.8. χίοζα, Ο.166]. φγαξαν. 
1118. γαπζὰδ, ταπζοβ-πὰ ᾿αΐο (6 Βαπάβ᾽, 1,οἰϊ. γἄζαβ, ορ. (1) 

Ὀο]ον. 

1. Α5 ἴο ϑάϊο -ἄβαβ Ὀρβάθ -Ὧ8θ (αγαισαπιάβαβ ἴτοτη 

αγαϑφαηϊά- ᾿ὀχροοίαπί, οἴἴογίπρ οὁΠ6861{}, 866 8 815 τ. 21ὅ. 

Ο.Η.6. φοδᾶ -α δῃρὰ δ'ρρὲ βἰρρεᾶ ϑἰρρίᾷ -α τα ἴο ὃ6 

δσυρ δἰ ποὰ ἴῃ (6 βᾶπ|6 ὙΑΥ 88 (ἢ6 58Π16 ἔοστηβ ΜΠΘΩ π86α [ῸΥ 

[86 ποπὶ.. 866 ὃ 815 Ρ. 215. Οοπιράγο σηξίηηθ -ἱπμᾶ -α ὃ 828. 

111}. γαμζὰβ ΠΘΥΟΙ οοπίδίηθ ἃ ἃ Π888], ὙΠ ΐοδ 18 ῥγουϑὰ 

ΌΥ (86 86 οὗὨ {π|8 ἔογπι ἴῃ ἰμοβθ τποάρθτῃ ἀϊα]θοὶβ ΟΝ ΒΠΟῊΝ 

τ 8. 85 ἴῃ6 ὁ-δίθπι 61.) -απ8-68 ΟΟΘΌΣΒ ΟἾΪΥ͂ ἱπ ΡΓΟΠΟΌΙΒ; 

Ἰξ 18. ἃ γι ογιηδίίοη, 866 (2) Ὀθον, δπὰ ὃ 826 θη. ρ. 2271. 

Ὡ. ἴπ (86 [Ὁ]ονσίηρ Ὀγάμοθοβ, ἄρ. -ἄβ ὰ8 ἀτγίγοη ουὐ ὈΥ͂ 

ΒΟΠῚΘ ἴογπῃη Ὑἱΐ ἢ -Μ5, ἐΠΓΟῸΡἪ Δβδι τ] δι οη ἰὼὸ ἐπα οἶμον οἷδββθβ 

οὗ βίθῃηβ. [1 18 ἀου ἢ} σπποίμον (8 ἢγβὲ ἰοοὸκ [86 βῆδρθ οἵ 

“ἄν, ἀπὰ (Π6 ἃ ψὰβ ἴθ βμογίαεποα δοοογάϊηρ ἰοὸ 1 88 611 8, 

ΟΥ Ὑ ΒΟΙΒΟΥ ἰδ6 δπαϊηρ ὈδοΔπη6 "-ἂν8 δ 9Π06. 

ατθοξκ. Αγρῖνο δπὰ (Ὑοίδῃ -ἂνς, 88 ΑΥρ. ᾿“λεξανδρείανς 

Οτοέ. πρειγευτανς (Δἰΐ. πρεσβευτάς), ΠοΓ. Βοοοίῖ. Ιοη. Αἰΐ. «ἅς, 

1,680. -α΄Ί. ΑΔ γναγίδηΐ ἀδίηρ ἴγομῃη ρῥγοθίμηϊς Οσθοκ ψὰ8 -ἂς 

ἴου -ἂνς, 88 τὸς [0 τοὺς (8 396 ρ. 996). 566 1 8ὃ 204 ρΡ. 17Π|, 
8 2305 γΡ. 112. 

1) Μοτγθουου, ἰΐ πω ποῦ ἔη9 ραγοπὲ ϑηάϊηρ, ἰπ6 1μοἰξο ἔογτι ταυδὲ 
Βᾶυὸ ὑὈδθη ἔγώζκε. 



88 821,328. ἈΑοουϑαίϊνο ΡΊυτα] Μαβουϊΐπο δηά Ἐιηϊπἷηθ. 2929 

(4116. ὕπιδν. υἱδα Κ΄ ἱνιτυ]θ᾽, Ο86. νία88 ᾿'γίαδο (1 8 209 

Ρ. 1717). ϑϑίποθ {ποῦθ 18 0 αιθϑίϊομ {μαῦῷ [Π 686 ΓΟΥῚ8. ΘΟΙῚΘ 

ἔγοπι "-αη8, ἴΠ6 Θαυδίϊοῃ [μ[. ὀψμᾶϑ Ξε 531τγ. ἀδυᾶβ (866. ργθοθάϊηρ 
Ρᾶρ6) 18 δὲ ᾿ἰοαϑὲ ἀουδέι] (866 1 8 208 ῥ. 115). 

ΟΙά [τἰ8}. ἑναίΐίδα, ηιμᾶ ἸΤῊΔΥ Ὁθ0 ἀοινοα ἔγοπι οἰ ΠῸΓ 
᾿-ἅ8 ΟΥ αη8 ([ 8 212 Ρῃ. 118 ἔ,, 8 θὅ7. θ δηὰ 10, ρρ. δὅ09 ἢ). 

6411. αγίνα88 ᾿ρταυθβίομθδ (866 ϑίοκοβ, Β6ΖΖ. Βοῖϊίν. ΧΙ 118) 

ΜΟΙ] 6 ἀθοΐβῖγο ἴῃ ἔδνυουνῦ οὗ ἤκαη8, ἰὖ 1, {86 ᾿αϑὲ βυτηῦο] 

ἴῃ {π6 ψοΡα, 18 ΤΟΙ ἰοὸ Ὁ6 τοδα 88 88. 

ΒαΙίο- ϑ᾽αυοπὶο. Ῥγυβ8. φο αη8 ὙΔΌ]ΘΓΘΘ ἴΚὸ πιδᾶβο. 
αἀοησαηδ: ἰῃ!6 8111} ἰογο οαυβοα {π6 ἔογιηδίίοῃ οὗ ποι. ρ]. 

φοηπαὶ αἴϊονυ {Π6 ΔηΔΙΟῪ οὗ [Π6 τηδβο. -αὶ (απ͵688 ᾿παἀθοα {Π6 

ἸηΆ80. ΘΠ αΐπρ -αἱ ἰπϑίοδα οὗ -ἄ8 8 ΒΙΠΊΡΙΥ ἄπθ ἴο ΘΔΥΘΙΟ5ΒΠ 688 

ὁ [δ ρατί οἵ [πΠ6 ἰγαπϑίδίοῦ ; 860 Βγἄοκηου, Αὐοῃϊν ἐγ 8]δνυ. 

ΡΒΙ., ΤΥ 28. ΟἿ. δημὰ ἀἱἷδ]. »ὲγηιαβ-θ8, 866 Δ0ΟΥ͂Θ. 

Ο.ΟΞ]. γαῖν τηη)ς (φηνα 'βῃμ8 6) [ὉΣ ργ. ὅ1ανυ. "-ὅη8 (1 8 219 
ΡΡ. 18 ἢ, ὃ 616 ρ. 466); ἰΓ {Ππ6 Ττ6- Του πη 0 η 18. Ἰαύθν ὑμ8π {Π6 

ΘΟὨἤπθποο οὗ ΙΔρ. α ἃπὰ 0, [860 οπαϊηρβ -Ὑ τὸ ΜΟΓΘ ΔΙΜΑΥΒ 

{κ6 ἐπο86 οὗ 6 τηδβο. εἰζζυν δπὰ ἄρα. 

8 828. 8. ζ- {δ-βίϑιηβ (0ρΡ. Ὁ. 68, ἰοοίμοίθ). 186 

ΟΥ̓ σἴμ4] οπαϊηρ ἰ8 ποί οἷθδν. 

δ... ὀγβαϊΐ8 Αγοϑϑί. δαγομῖῖδ, πὶ ταῦ ναγίαπίθ -ψαϑ 
τ-ψὰβ) δα Ανρβί. -γψῦ, 88 ψ ἢ {Π0 ὅ- ἐξ-61.88 (8. 829). 

ΟΙἪ.Ο. σφιέέμηθ, Ἰαίον -ἃὦ -αί ἀπά 8. οι 8- πὰ (Ἰπΐο [86 

ΘΟα 1168) ὄοηιὲδ ΟΘΥΓΔΙΏΪΥ ΠΑΥΘ ΟΥ ΚΠ] -ἰξθ, {πῶ {88 ποι. 9]. 
φμέηηθ ἀπα ἔξδηιόβ (ἢ 816 ρΡ. 216). Ιῃ 1,α. ξαοὶδξβ ἰΒ [Π 6 8810 

ΘΒαηρ, ἸΠ|688 ἰὑὺ 006 -γ8 |Κ ὕπιῦν. ἑοσίο( ) ᾿Ἰαπίογοβ, ψπίο ἢ 

ΒΘΘΙῚ8 ἴ0 ᾿δγθ ἀσγοίοροα ουὖἱ οὗ 8η οἷά αὐρβίταοίς ποὺῃ (88 [,δἱ. 

»γδ-σοηίξ-δ, 1 ὃ 111 Ρ. 889): ἃ αἰδγομί χρη δίϊοθ ἸΠΔῪ ὃὉΘ 

ἴουπα 'π Βροδίθ] Β ρᾶροῦ, Β6ζζ. Βοῖίν. Υἢ1 4 

ατ. φερούσᾶς, οι. δι ἰ7δπο)7ῦθ, [μ{}. οδέαμοξίαβ, απ 

ΡΟΥμαΡ8 Ο.Ο.8]. φορεἰς [Ο]]ονυρ [Π6 {4-61858. 

ΟΟἾν. ἐπϑὲ 18 διῃιρίοιΒ. 

Βοιδνῖς. 17 πὸ σοῖο τίς ἱπ δδϑδυμπΐης ὅ- (ἕν 88. ἃ φγορέμηϊίο 
ναγίδης οὗἨ "-ἔ ἴῃ ὑπ6 800. Βίηρ. (ὃ 216 Ρ. 98), 6 γ0 ΠΙΔῪ ᾿δᾶΥθ Ὀθθὴ [ἀρ. 

ΟλλᾺ8 ἰὰ ἴθθ ρ]υταὶ. Ετοῖι ὑπ8 πιϊχις Ὀ6 ἀογίνοα [,8[. γαοίξβ, Ὁπιῦγ. 



280 ᾿Ασοουβαέϊνο ῬΊΏΓΑΙ Μαβου η6 δηά ΕΘ ηἶπθ. 88 .828---83830. 

τουΐε( 3). Ο.0.81]. χονεζς., οὰ, -ναϑ Αγοβί. -χγο. ΤΉθη ὑπθ αυοϑίΐϊοη που]Ἱὰ 
ΔΓΪΒΘ --- ΠαΥΘ οὲ ΟΥ̓, -(ἀνς -κὰνς ΒΥ ο ὦ βοτιθ δηδ] οχίο 81] ομδησο ΓΟ] οί ς 

[6 ἐἐἄεθίθιηβ, (ΠΘΙΡ ὈΥΘΥΪΟῸΒ ἴοτιη μαυΐης Ὀθ0η -ἃς -ἄς - Ιἄρ. ὅ-ἐΐη8 
πμ8͵ ΤΈΘη ἐμο οἱάθν -(ιεᾶς ἸΏΔΥ 6 8.1} γϑργοϑοῃίθά ὈΥ ἐδθ ργ. θυ. 
γαγίαπί οὗ -()εᾶνς πβοὰ Ὀοίογο Θομβοηπδηΐβ (ΟΡ. -ἄς Ὀθϑίὰθ -ἄνς, 8 321). 

8 829. 4. ἴ- ἐὴ- δηὰ ἥ- μμτβίθιηϑ δῃηὰ ϑβϑίθπϑ ἱπ 

ἢ -ἰ -ἢ 
Ῥν Ιἀρ. ἔπ 28. Ἐπ 8, 6. 5. ἐδλγι,-ῷ 8. (μοπι. βίηρ. Ἐδῆνγ-8 

Υθῦτον ἢ". Κ5Κν. ἀλέψ-ας Ὑοά. πααίψ-α8, δάγώσ-αβ Ὑοὰ. ἐσαξνγώυ- 
-α8. ΟὟ. κίας πόλιας (ἔγοια πόλτ-Ὁ), ὀφρύας ἰχϑύας νέκνας (τοτη 

νέχῦ-9) ; Ἡοτγοά. πόλις ἴτοπι πόλ-ς [ΟΠ] πρ [Π6 ἐ-01488 (8 880), 

Ηομῃ. Ἠοτοά. Αἰξ. ὀφρῦς Ἠόοιῃ. νέχῦς [Ὁ] οί (πΠ0 τ τοἶαβ8 

(δ 881). Τα. 8ιι-δ8; οἷ (Ὀ68:46 υὖγδ8) ᾿1Κ6 ποιηῃ. ρ]. οἷβ (8 8328 

Ρ. 228). ||. ἔμρ-ὶδ τα ἰχϑύας. 

Ο.106]. 89. ἰδ ῃ6 ποῖῃ. ἴοσπηι (8 828 ρ: 2238. Ο.ΟΒΙ1. 
ἄν υ-ὶ δοοξγῶάσν-ἑ ΤΟ]]ΟΝ (Π6 ἐπ-ο1488 (8 880). 

ΚΡ. σέγταβ ἭΥΠΙΠ8θ᾽. -Ξ "477-88, ράγ-αϑ ᾿δίγοη ΡΠ 1 48᾽ --Ξ 
ρῇτῃ)8., σῦ-δάμεαϑβ 9]. ᾿ραϊπΐπρ οδί!]ο -Ξ ἔςϑρη-ῷ8. ΟὈΙΏΡΑΓΘ 

ΠῚ 8 160. 4 ρ». 48ὃ ἢ. 

ὃ 880. ὅ. ἐ-βίθιηβ. Ρυ. 140. "ομῖτ- 8, ᾿ἰγέ- 5 ἴγ68᾽ 
("ομῖη8 “ἰγῖμδῦ 800 ὃ 820 ρμ. 225). ΞΚ'Κν. πιᾶβ8ο0. ἀσῇγ ἀσϊη, 
ἄντ πὲ 8- ἴκὸ οἵζᾶμπέ 8- 8 826 Ρ. 226: Αγϑϑί. πδβο. αδξδ 1), 866 

Ὀ6ΙΟΥ. Ασπηθη. δἐγίβ; δῃὰ ὁγ18, ὙΠῸ τοίαϊπβ π6 ὁ (Ὶ[ 8 202 

Ρ. 169). ὅτ. ομῃι. οἷς Ιοῃ. πρήσϊῖς ογ. Βοροί. τρῖς. [μδΐ. 

ἐμγΥβ Οὐἱδ ἰγῖβ. 8180 τι ἐμγγοῖβ οἷο.; Τϊηῦγ. αν] αὐεὶῇ 

γ08 ὑτὶ ἢ ἐγοὶ ἴτοβ, ΟΡ, ἐαἠλὲ, ἰν. οἴῃ. σαβίδηδ απ δέν 5 
ῥνγῖμβ, Ο.106]. σοϑέο. Ιλ}. πακίϊβ ἐγὶδ ῬΘΥΠΔΡ8 τΟργθβοηςπρ 8 

ΓΘ-ὈΓδ  05 ἷἰπ ᾿-ἴη8, 866 ὃ 826 Βρῃ. ρ. 221; Ο.ΟΒ[1]. ρᾳέϊ 

ποδί ἐγὶ (1 8. 219. 4 Ρ. 187). 

Ατγδὴῆῃ. [ΙἋ}ἢὼ ϑϑδῃβκνυις, δηϑνουίηρ ἰὼ -ἴπ δπὰ -ὥν., δ6 

6 ΠαΪπρδ ΟὗὨ πηᾶ8ο. ἐ- δηἃὰ μ-ϑίθιηβ, ἔδιηίηἶπθ8 μανο -ἰ (ἀάσξἥο) 

δηά -πὸ (αἀλδιδ), ὙΜΙῸΝ ἅγα το- ογπιδίϊοηβ [Ὁ] οὶπρ ἀξοᾶβ 
δ 821) δηά ὀγλμαϊΐξ (8 898); δυϊ ἴῃ Ασνδδβίϊο ΟΝ ρθη 6 Γ8 

{(-.....- 

1) ΤἜΘΥΘ 8068 ἰ0ὸ ἴδΥθ ὈὉθθῃ Π0 Αυὐδϑίϊο υδγίδηϊ ἱῃ -ἰ, δ ἐΐθγθ ΜΓ 88 

πὸ ταῦτα πὲ -ἢ Ὀσδὶἀὰθ -ὲῪ ἰπ ε-ϑίθπιβ. 8600 Βαυιποϊοτηδο, Κυδηβ Ζέδοδγ. 
ΧΧΙΣ 455 ἢ 



ἃ 880. ᾿Αοοσαυδδίϊνο ΡΊυγ] Μαβοῦ πο αηὰ Ἐδπιϊηΐπο. 28] 
-........-..---.....»ϑ--΄ὦὦᾳΚ Κ «ὕ..ὄ.-..΄΄΄ὖῤΟ Ὸ ́ὋἝὋἝὦἝ-ἝΠ΄Π΄Π΄Π.- .....-..- “ς΄ ΄΄ῸΦΔΨοα͵ Θ6ὋὃὋἝΖ,ἝἕἝἷἙ.,.. -. 

ΒΠΟΝ ἰπθ οπαϊηρθ -ζ πὰ -ἄ (ἔθη. ζόξξῥέ υὙΙΟΠ68᾽, δαγ δη δὲ 
'Ῥμιο! ρ β8)). 

ΒΘΔΥΚ, β8.κν. -ἶγ, -ἣν, -ῦν' ἔγοπι ἐπγ τ δὰ γεθίθμιβ, [ῸΓ ΘΑΡΙΪΘΥ 

δοϊρδ, ἐ-πδ, ῬοΡηδ. Ιὴ γοὸ]. 1 οὗἩ ἐπὶβ σποῦὶς, ὃ 647. 7. Ρ. 494, 10 τα8 δοη- 
Ἰοοιαγτοὰ ἐμαὶ -ὅ τγῶϑ ἄυθ ἴὸ ἔπ ἱπῆυθηοο οὗ (6 ἐ- μ- δηὰ γ.εβουηᾶβ, ἴῃ 
Βρὶΐ6 οὗ (πὸ φυγθοθαϊηρ 2888]; γὸ δϑδϑυπιθὰ ἰπδὲ ἃ π888], οοπηΐῃρ ὈΘΙΌΓΤΘ -8 
ΜΉ Θη ἰἐ ἀϊά ποὲ βίαπὰ αὖ ἐπ οπᾶ οὗ ἃ οἰδυβο, δηὰ [0] ον ηρ' ἃ ἰοηᾳ βοπδηΐ, 
Ἧ88 τοἀυσοά ἰο ἃ 176Γ6 παϑ86]}ϊ1δἱης οὗἨ {10 βοῃδη θυ] 6 ἐμὴ θη ἰΐξ 0] ον οα 

8 8ιιογὲ βοῃηδῃηΐ, ΠΘΙΊΘΙΥ ἰπ Ῥγοθίμηϊο ΑΥΥ̓ΒῚ (ΟΡ. 1 ἃ 199 Βοπι. 1 ν. 167). 
Νον -ὅ ἰπ Αυδβὲ. πογαᾳᾷ οδῃποῖ Ὀὃ0 βοραγδέθα ἔγοσαῃ ἐ6 οηδίΐηρ οὗ βΚν. "ὗν; 
80 ἐδ Αγθϑέϊο ἔοσιι τωσδὲ Ὀ6 ἀογίγοὰ ἔγοπι "ηγηδ, διὰ ποὺ "πγηδ. Οἱ ἐδθ 
8816 ΓΘΘδοηΐηρ Αγοβί, αὔτ δυὰ δᾶσιδ, ἰὗ (ΠΟΥ ΠΑΥΘ ΟΥ ΘΟΥΟΥ δὰ 8 Ππ888] 
βοιηὰ ἴῃ ἔΠ6 148} ΒΥ]18Ὁ]0, οοτηθ ἔσοιηα ἔ-ξηδ δὰ ἤ.ηδ, ποὺ δ. δ Ῥσιοι δ, 
ΤῊΒ πνουἹ]ὰ φργουὸ ἰμπαὺὶ ἔπθ86 γτὙδγίουβθ οἶβϑβδθοβ μδὰ 8 Ἰοπρ υοοὶ ἱπ {16 
800. ῬΙΌΓΑΙ ἴῃ ὉΓ. ΑὙΥ̓ΔΗ. 

Βυὶ Αγνοβὲ. -ἶθ δπὰ ὧδ 'π ἔθμι. ἰ- ἀπὰ μτβίθιηβ τὺ 6 ῬΒΟΠΘΙΟΔΙΪΥ͂ 
ἰἀοπδοὰ τὶ βῖκτ. -ὖ δὰ οὖ ἱπ [ὴ6 βαηηθ βέίθιηβ, δηὰα ἰξ ἰβ ροβϑβὶ]6 ἰὸ 

ϑϑηθ ἐμαί -ὄ βγεὶ Ὀσϊοηχοά ἴἰο {π080 οπάϊηρθ -ἰξ δηὰ δ, σῇ θηοθ ἴῃ 
ῬΓ. ΑΘ ἴἰὑ βργτοδὰ ἰο ἐῃθ χῃη8800}} πὸ ἔοστβ (ϑηάϊης ὙΠ -η8); ΟΡ. 
Βασχιποϊομιδο, Κυμ πη Ζοίίβοιν. ΧΧΙΧ 488 Β΄, δὰ Βδίυά. σὺν ἰάν. ὅϑρσ. 1 81 Β΄. 
Ιη ἐμδὲ οαδὸ Ὅὸὁ Βῃουϊὰ Παυθ η0 ρτοοῦ ἐμαὶ 9 ΚβΚὺ. -ν -" -ν δὰ 8 
Ἰοπρ βοηϑδηΐ 88 ΘΑΥΪΥ 848 ἐΐο ῥγοϑίηΐϊο Ατγδη ρογϊοὰ. Βιυΐὶ οοπεαίἀοτίηρ παῖ 

βΒκν. ἔθπι. »ᾶϊξξ 68 ἴπ ΑὙὐοβίΐο ἔθ πδβα]ϊβοὰ ηριάξεγακῇ διβν τίη ἰοὸ ἰἰ 1), 
ἴε ὈΘΟΟΠΙΘΒ ΠΟΘ ΡΓΟΌΒΘΌΪΘ ἐμαὶ ἰδ9 Αυθβέϊο ἔοθπι. δϑπάϊηβ -ἰ -δϑ 4180 
οοπίδίηθα ἃ πᾶ88], δηὰ ἐμαί (μ6 ΚβΚν. ἴθμι.. - -αὖ -ΓὸῬὅ᾽͵ ατο β'ιδῃβκυὶ γὸ- 
[ογιδίίοπβ. Βαὶί 1 π 980 οπάϊηρθ -δ -οδ ἃτὸ ποὺ 80 οἷά 88 ῬΓ. Αὐύϑδῃ, 
ῬΓ. ΑΥ. -"ὖ οουἹἱὰ ποὶ δᾶνθ οὐίαϊποά ἰΐξβ ὅ ΟΥ̓ ΔΠΑΙΟΘΎ; διὰ {πῃ ΟἿΥ 
ΒΌΡΡοβιξου ἐπί ὅ 18 Ῥῃοηοίϊο δηὰ ποίη, ΠΠΟΥΘ ζ8᾽η8 ἴῃ ῬΓΟΌΔΟΌΪΠΕΥ. 

1 [θη Ἧὸ διὸ ἰο ροβίυϊαίθ ἔον ρτοθίμηϊο Ατὐγδῃ "-ηϑ Ἐτ-χηδ, οτ, ἴο 
ὙΓΙΓ6 ἐπ ΒΟΠδ ἸΏΟΤΘ Οχϑοῖυ, ὅ-2:8ὸ ἐ-:8, [ὮὯ6. ὁ-βέθιη8β 00 πιοδβὲ δογίβ ηγ 

δδὰ ἃ Ἰοῃρβ' γΟ 6] δἱ ὑμὶβ ροτὶοά, δπὰ ἐποὶγ οπάϊηρ ν88 ᾿-ἄϊ8. 

5ΚΥ. αγψάβ Ε{κ6 ποῖ. αγψγάβ, 8686 8 817 γΡ. 217. Ανοβί. 

φαγαγ 1118 18 ΟἸΘΑΙΥ ποπὶ., Κ (Π6 800. φἄξαυ-ῦ 8 881 
(ΘΟ ρασο ἔυγίμοῦ ΤῊ. Βαύυμδοκ, ϑίυά. δι ἀθῃ Οονίοί (68 

α΄. οἵο., 1 456 ἰοοἰποία 1). 

ατοθοκ. Ἠοπι. πόσιας 1,680. χτήσιας ΤΌΠΟΝ παρ (ἢ6 7- ἐξ - 

61188 (8 829)ς. Αἰΐ. τρεῖς ὄφεις βάσεις 816 ποπ]. 800 ἰοὺ ἰδθ 

1 ΒΟῪΧ 852 »"ἄϊξη ἄοθ8 ποὲ οοΐηθ ἱπίο οοπϑίἀθγαίΐοη ἱπ {18 Ρ]866, 
Ὀθϑοδῦβο ἰὐ 18 Ἰοϊηθα νὴ} »παϑοιῖ 6 Βα Ὀϑέδηἰἧγ98 ἱπ Δρροθὶξοη, βοιηοεΐης 
᾿κθ δὴ δἀθοίϊνθ: ηριδέξημε δίπάμτμι ράγυαξδη ἹπΟΙΆΘΥΪΥ δέγθαπιβ δηὰ ἈΪ118᾽ 
ΤῊ ζοση [88 οξθῃ βυρροθίοα στοπς ἰμέθγθῃοοβ. 
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Τ1,αὐΐπ ΓΌΓΤΏΒ ἰῃ -ὅ8, 88 ἐμγγβ, Ἀπ ἰῆοβο οἵ ὝῪ)υοϑδί αἰ θυπμδηὶς 

᾿κὸ ΟΑἪἩ.Ο. φεϑέϊ ὁηδίὶ αγῖ. οο ὃ 817 ρρ. 216 ἢ 

ὃ 881. 6. π-ϑίθιηβ. Ρυ. [ἅρ. ϑἄμπι- "8 (᾿δαμμ88 866 

ὃ 825 ρν. 225). ΒΚγ. πιᾶ8ο. δῶηήγρ εὐημήη, οπάμε 8- Ι|κὸ 

υγκᾶηέ 8- ὃ 820 Ρ. 226; Αγοϑί. πιαβο. δᾶσμδο Ατιηθη. ζαγά-ϑ8. 

αν. Οτοί. υἱύνς ]1ο8᾽, Ηοπι. κλειτὺς γένῦς. [μαἱ. φιαπμῖβ8. ΟἾτ. 

δίέδιι. αοἴ!ι. διῆμη8, Ο.1606]. 8:9. ϑιηο. 11{ἢ. ϑόμιδ, ἀαη σὺ 

8614, ΡΟΙΠΔΡΒ οοπίδιππρ ἃ το-ουηδίίϊουη "-η8., 8066 8 3260 

Εδι. Ρ. 227; Ο.Ο.Ά1. δγην (1 ὃ 219. 4 Ρ». 187). 

Ατὐγϑη. Ἐδϑιῃ. ὅ51Κν. -πἰς, ἀδδηάδ, 116 ἔδπι. ἀστῷ, βἰ πη] Υ]Ὺ 

Ανοϑέ. -ἄὸ, δαγ'δη δ οὶ θ᾽, Κ ἔδθπι. ἐδέϊδ, 866 8 380 πιὰ 

{π6 Βοιηακ. 

Ὑραϊο αἷ8οὸ βῆονγβ -ῦ-αϑ (πι.. δῃὰ ἢ), δ8 ραξυ-48 ῬΘοΟΥΑ, 

Δα ἴῃ Αγυρβίϊς ἔμοῦθ ἰ8 -ῦτδ ἴ0 ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ, 6. δ. ραβυ-ῦ, ἃ5 ἴῃ 

[ῃ88 ποπι. Ρ]078], 866 ὃ 318 ρΡ. 218.Ὀ. Ανοβί. σαίαυ-ὅ ῬΊ]δοΘ68, 

βθαίβ, {πγοποδ᾽ ἰβ ἃ Οἶδα ποῖη., [ἷκὸ σαγαν- Ἰυδὲ αϑοτο 

(8 880); δῃὰ 80 αἷ8ο ἀγνοβί. αἀαϊῆηᾷυ-ὃ ττόῈ ΟΟΡοσβ. ἀαλνγᾶυ-α, 

806 8 818 γΡ. 218. 

ατοοκ. ἨἩομι. γλυκέας Ηρτοά. πήχεας, 8ἃ. ΓΘ-οΥΙηδίϊοη 

ΒΟ]]ονίηρ ἐπ 6 ποι. ἷἱπ -εες. Αἰδ, ἡδεῖς πήχεις 816. ποῃι. (δ 818 

Ρ. 218) Κα ὄφεις (δ 880). 
ὕπιρν. Καβίσυνυ σαδίγμο Ἰυπάοθ ἴγοη Καβίσι - (6. 

Οβο. οαϑέγοῦδ, ὃ 282 τ. 121) [Ὁ] ηρ ὁ-ϑίθπηδβ, Ῥ ΡΠ 808 Ὀθοδιι86 

ΟΥ̓ (086 ποηὶ. 866. ρ]. πουΐ. ἴῃ -αὖαῦ -νὸ δηὰ [Π6 ρϑῃ. Η]. ἴῃ 

Ῥ-μυοηι. 

αονηδηῖϊο. οἴ. "αη8 ΟἿ .Ο. ηριαὴ ᾿ππθπ᾿, [Π6 Ποπι. ἔΌΓΠΙ 

(8 818 ρΡ. 218). 

8 382. 1. πεϑίθιηβ. ΡΥ. ἄρ. ἔδιεητ- 5 οὐ "χα μΟΉ - Ὁ 8 

ορθ. Βδκν. δώηταβ, ἰῇ δοάα ωἰόμτά8β8 πιὰ ἃ ναγίδηϊ 
[ογστωδίϊουῃ ὠκῥάῃ-αΒ πὰ ἰδ |ἱκὸ;:; Αγυοϑί. αδαΐζη-ῦ ᾿πἰσηῖθ᾽, 

μγμητῦ ἀῃα μγοᾶη-ὅ 'δοι}8᾽, 8ρᾶμ-ῦ (4180 -α ἱπβίθαα οὗ -ῦ, 866 

δ 814 νΡ. 218. Αὐηηθη. αζαη-8 αἶμη-8. ΟΑΟΥ. κυν-ας ἄρν-ας, 

τέχτον-ας ποιμέν-ας, ἀγῶν-ας πευϑῆν-ας. Τιαῖ. σαγη-88, ποπιὶη-ὅ8, 

εἀδη-δ8: ὕμμθν. τα" Ἰρδηιϑ Ὀοδίάθ [,δ΄. "παρ τ-οερ8 (366 
θυναι, Μόπι. ἀθ ἴα 8ὅὃοο. 46 Ἰιῃρ., ΥἹ 220). ΟΟἾτ. εοητα 



88 8382,338. ἈΑοουθαίίνο ΡΙΌΓΑΙ] Μαδουϊΐηθ δπὰ Ἐηιϊηΐηθ. 288 

ὥγη-α, 866 ὃ 820 ρΡ. 224. Ο.106]. φγη-ῖρ 'ϑαρ οθ᾽ δ7ογητῦς ᾿θθαγθ᾽ 
(ονίηρ ἰο {818 ἴογπι δηά ἴο ἔπ ἀδί. Ἰηβίγ. ρ]..) ὃ 884, {π 686 ποιῃβ 

Οδπ6 ἴ0 δ6 ἀρ0]]π6α 88 4{--Βίθ1η8) Ὀθϑίάθ ποπὶ. βίπρ. Ο.Η.6. αγὸ 

δόγο (Ο.166]. 4), Οἰϑπορά, )αγὲ ΒΥ 88 ῬΓΌΡΟΙ Π8Π168): 
ΜΠ {Π686 ͵Δ 880] ἃ ΡΥΟΌΔΌΪΥ οοιῆρασα Οοἰἢ. αὐλδηνι8, Β᾽Πὸ0 

{π6 ἔογια αμὐϑιηβ, τοοογαθα ἰπ 18. ΟοΥ. 9. 9. 86οηβ ἰο πορὰ 

ΘΙΘ ἢ ἀδίοη, 866 1 Ρ. 208, ἰοοίηοία. {1}. 821:,-8 ἄκηιθη-ῖ8. 

ατοοῖκ. Οτγοί. -αςς 88 Μ6Ὸ}} 8ἃ8 -ας, 6. 9. καρτόν-ανς (Αἴ. 

κρείττονας), ἃ ΥΘ-ζογΙηδίϊοη οαιβοα ὈΥ [Π6 δχίϑίαποθ οὐ ἀουθ]ϑίβ 

-αὐἷς 8πα -ἃς ἴῃ ἄ-ϑίαπι8Β (8 8217 ρμ. 228). 

ΟοΥμδηΐϊο. ὝὍἀοἴμ. σεριαπβΒ ΟἩ.Ο. σοπιο -ἴῶὶ τὸ ΠΟΙ]. 

[ογη8 (8 819 γΡ. 219). 

Ο.6.81Δν. ζαρπιοη-ἶ [ΓΟ] ον ίηρ {Ππ6 ἐ-61488 (8 880 ρ. 280). 

ὃ 8338.. 8. γ-ϑίθιηβ. ΡΥ Ιὰρ. Ῥηιᾶἐγν-Ὁ8 Ἰασίν "Ώ}8 ΟΤΥ 

"ηαϊον- 8 αἀδίογτῃ8. ΒΚ. μδγ-ά8 ἴτοη μδάώγ-ὀ ᾿ἀανπ,, 

σαἰώγεαϑ τὰ. οὐαξαβγεα8Β ἔ, ἴουγ:. Αγορδβί. τιαίαγ-ῦ ααίᾶγ- 

αδιῃ. , ἄγ-δ Ῥαίγοθ᾽ (4180 -α ἰπβίθδα οὗ -ὅ, ὃ 814 γ. 218). 

Αὐθη. ἠ1α7-8 αδίογ-8. ΟἿ. μητέρ-ας,. Ἡοπι. ϑύγατρ-ας δηά 

ϑυγατέρ-ας, Ήοτῃ. Αἰ. ἄνδρας Ὀσ846 Ἠοηϊ. ἀνέρ-ας; δώτορ-ας, 

δοτῆρ-ας. Τιαί. ηιᾶξγ-δ8, ἀαΐδν-δ8; ΤὐτΑΌΓ. π07- ᾿ἀνδρας, Ῥτοοθγθβ᾽ 

(ορΡ. ""αη-.ῇ 8 882). Ο.Ἶν. αὐδἔγα, ὃ 825 ρΡ. 224, ὝΘοί!. δγῦβγ- 

-μη8 γαίγοβ᾽, οἱπίγειδ “σἰηΐουθ᾽ (ἀ6011Π0 48. ἃ8 ἃ π-ϑίθι), δηᾶ 

Ῥούμὰρ8 Α.8. ὀγδᾶγει, τοὐπέγεις (Ὀθ81 46. δγσᾶον' τοΐμίθ7γ); ΟΡ. ποπι. 
Νοῦβαὸ Βυη. ἀολίγοϊκ 8 820 Ρ. 220.Ὁ6 1611ῃ. τπόὀϊογ-ἰδ (α14].), 

κδέιιν-ἰΒ Ἰοατ’ (ορ. 5Κν. σαῤήγ-αΒ Οτ. ΑΘ0]. πίσυρ-ας), ἀπγεὶϑ 

᾿'ἀοοτ᾽ (ορ. ρθη. ἀὴγεῶ 8 851, δὴρ ὅ5Κγ. δοο. ἀμγ.α8 ἀμγ-ά8). 

ΑΥΥΔΏ. [Ἶ}ἢ ΡΓ. ΑΥΥΔΠ {π6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗἁὨ βίθιβ ἴῃ -0-,) -ὖτ) 

8Δπὰ -ν- οαυϑοα (0 οπαΐϊηρ ἔ-ηδ ἴο Ὀ6 υ804 ΜΠ γ-βίθμηβ, 

5Κν. ἢ" -πθ δθὰ Αυοβί. -ογᾳῦ (τη Π οΒΎ}18 010), οΒ ῥτὸ- 

1) 1 νὸ τοδὰ σύδϑιη δ (ορ. Βουημβατάξ γυῖα Ὁ. τὐπ, Βεγδῦᾶπηο Θοί. 
Οτιῦ 8 80 Αππι. 1, 8 108 Αππηὶ. 1), ἐδιῖ8 πισϑὺὶ Ὀ6 τοχαγάθα 88 ἃ τγϑ- ουπιδίθ 
[0]]ονυΐπρ ἃ ἴοτπι δωῤδμηι τις εἰζϑοῃηιὶ (800 8 884). Βαυΐ ογϑη ἰδουρὰ ἐ18 
᾿πϑεγαπιθηΐδὶ οστιδίίοη τυδὺ 0000 πδᾶγο οχἰὶθίθα, ἰὑ οδὴ Παγάϊγ Βαυθ Ἰδϑιθα 
οὔ ὑπὸ ργ. αϑγηι. ρογοα, Ὀαὺ 1 Μ|1 ἀουθί]ο88 ἤν κίνθῃ ὙΔΥ ἰὼ ἃ ΠΟῪ 
οη6 ὙΠ -Ὁ.- ἰηϑογίθα: 866 ἴοο. οἵξ. 
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παποίδιοη οδμποὺ ὃ06 ΘΧΔΟΙΥ ἀοῆπθα (ορ. Βαγίβοϊοπιδο, 
Κυλμπη Ζοϊίβοην, ΧΧΙΧ 488): 5Κν. ρέϊῥη, πη, Αυοϑβί. μιδέου ἢ 
κογαὸδ (ορ. Φδοῖκβοπ, Ατηοῦ. Φουγῃ. οὗ ῬὨ1]., Χ 846 ). Βκυ. μδ8 

-ὸ ἴον 86 ἔδῃ., μιά δ, 11 -τὸ -αἰ. βδ66. 8 880 Εδπι. ρ. 281. 
»ίίαγαβ, ἴοαυπά ἴῃ 6 Μαμῃᾶ- Βιᾶγαία (12924) 18 ἃ στο- 

ἴογιηδία ἀὰ6 ἰο (Π6 ᾿ΠἸΚΘΠΘΒ8 οὗ Ποπὶ. δπα 800. Ρ]. ἴπ ΟΥΠΟΙ 8618. 

Οτοοκ. Οτοί. ϑυγατέρεανς |κΚ6 καρτόν-ανς, ὃ 382 Ρ. 238. 

ΝΥ οοἰ-ἀθγηδηϊο. ΟΙΚΟ. γηιμοίοῦ ξαίογᾶᾷ -α απὰ ἴῃθ 

ἾΚο. Οὐϑαχ. εοὐμίαΥ Α.ὅ. τοϊηίοῦ οἷο, Δ1Θ. ΠΟΙΠ]., 866 ὃ 8320 

ΡΡ. 220 ἢ 

Βαϊίο- Βανουὶ. Ηἰἴἰρι 110}. ηιόξογοβθ ἴσο] οτος ὅ- 28- 

ϑίαπηδβ; 8η4 80 ἴο0Ο ψἷ)Θ δᾶνθ ἴπ {π6 ἀϊα]θοίβ ποπὶ. 9]. τ"6έἐθγ-ἐ8 

(Ὀ6βϑίἀθ ηη6{67..8), πϑὲγ. βίηρ. τηπόΐθγ-6 (Ὀθβ146 ηηοΐθγ-εϊηδ)., δμά 

[86 κ. Ο.Ο ἔΕιὶ. ν»ιαέογὶ [Ὁ] ον 8. ἐσβίθιηβ, 8 880 ρ. 280. 

8 3384. 9. δίοιῃηβ οπάϊηρ ἰπ δὴ Εἰχρ  οβίυο. 

Ρυ, Ιὰρ. Ἐδγϑῆρίτῃ8 οὐ ῬῬηγθηοπέτῃῃ 5. 8|κῦὶ ὀγδαί-άς, 

Αγοϑί, δογ'χζαί-Ο δογχαπί-. ΟὟ. φέροντ-ας (Οτοί, βαλλόντ-ανς 

κα καρτόνεανς, 8 8382 γΡ. 2388). 1ιαἴ. ξογοηί-ὅ8. ΟΟἿτ, οαϊγίδα, 

866 ὃ 8256. ὍΘοίῃ. ἐμηβ-ι5 ᾿ἀθηΐοβ᾽ (ἀθο] θα ἃ8 8 μ-δίθῃ)), 

110. ἀαπμί-ὶδ (ορ. ροῃ. αἀαμέ- ἃ). --- 110}. σδέαποχίμθ Ο.Ὁ 81. 

οθσᾳδέρ [Ὁ] οὶ πρ (86 20- ΘΟ] ηβίοῃ (8 826). 

5κν. ἐῥαγάα-α8 'δλαϊυμηηδΒ, ΟὟ. φυγαάδιας. Τιαἰ. ἰαρὶἀ-δ8, 

ὕπιδν. οαρὶῇ Καρὶ ᾿οαρίάθβ᾽ ἴοῦ Ῥσαρὶα-, ᾿Κὸ πιαη- Γῇ (δ 882 

Ρ. 232. Μιὰν. αἀγιθ (-6 τῷῪ -ἃ), 8066 ὃ 825 γ᾿. 221. 

5Κν, ραα-άβ Αγοβϑί. ραᾶ-Ό ΟτΤ. πόδιας 1,αἱ. ρο4.-88 οι. Γδί- 

«8. ἴδοι (1 8 160 ν. 480). 

ϑΚν. εἰδίγταβ 90]. οὗ ᾿ἀοβίγουβ. ΟὟ. μείρακκας ὄρτυγ-οας. 

1,αἱ. δίδᾶο-ξ8 γγῶρ-δ8, ὕτοῦτ. "Ὁ ρὲ ᾿ἔγυροθ, ἔγυπηθηΐα [ὉΓΣ 

Ἦτο. Γ (ἢ τ ἅ, 8601 8 δῖῇ᾽΄ ρμ. 40), υπ]688 [Ὁ] ῬΔῈ}} ἴπ 

οομῃθοίηρ ἃ ἁὑπ} 1. ἐγ ἀπα ἀονϊνηρ ᾿ ἴτοπι γε ἢ 

(οΡ. Π 8 161 ρΡ. 488)... ΟΟν. παϊμγαςσῖτ-α, 866 ὃ 825 γ. 224. 

ΟΚν. οάς-αΒ Αγυρϑί. ναοῦ υᾶρσ-ῦ,͵, Ὅτ. ἔπ-ας, [Τιαΐ. οὔοσ-δ8 

(Π ὃ 160 ρΡ. 480). ὅ8Κν. γά7-α8 1,αἴ. γξρ-δ8, ΟΟἾν. γῖφ-α (δ 825 

Ρ. 224). 

ς «ὐδδδνων, 



88 334-- 8386. Αοουβαίϊνο ῬΊυταὶ] Μαβουϊῖπο δηὰ Εδτΐηἶπ6. 2890 

5Κν. αρ-άβ8, οα. 4180 ἄρ-αϑ8, Αγοβϑί. αρ-ῦ ἄρ-᾽ ὑπαίουβ.. 
ατ. κλώπ-ας. [,αἱ. ἀαρ-ἔ8. 

Αγυϑβίϊα μ88 αΑ]8ὸ -α ἰπβίοδα οὗ -ὅ, 88 υᾶσ-α ὍὙοΟΘβ᾽, 8566 

8 814 ρ. 218. 

αἀονιδηΐο. Οοίι. Τ᾿ νἡ)δηά-8. ΟΕ. ἡγἱμηέ, (ἢ. τηδηδβ-8 

ἹΠΟΙ8᾽ γοῖϊ-8 ὙΌ]ΟτΒ᾽, δαύγο-τβΒ ΟΙῊΑΟ. δεγο Α.85. δυγῷ 876 
ΠΟΠῚ.,) 806 ὃ 52] ρΡ. 222. 

8 886. 10. 838-801}. 

Ρν, Ιᾶρ. "ἀπι8- πιθη68-η8: 8θ1ν. ἀμγηιαπαβιαβ, Αγϑβί. ἀμὅ- 
πιαηαλοἶ-; τ. Ἰοη. δυσμενέας (Αἰΐ. δυσμενεῖς 1Β ΠοΙῃ. ἴπ [ΌΓΤΩ, 

δ 822 ρΡ. 222); Αἱ. αἀδροηθ7-88. --- 3ΚΥν, μὐάβ8-α8, 1,αἴ. λοηπῦν- 8. 

-- αγ. μῆντας 680. μῆνν-ας, 1,6. πιδη8-ὅ8., Ο]ν, πιῖδ-α (866 

8 82 Ρ. 224), ορ. Π ὃ 182 ρΡ. 416; Β5κν. »ιἅ8-48 Αγϑβί. ηπἄο},-Ὁ 
ἽὭΘΙΠΒ6Β, ΟΡ. Π| 8 184 ρΡ. 425. 

Ῥυ, ἅς. δοπιραν. ἢσδῖβ- ῃᾳ8 οὐ ἐσπ()λοδ- ῷ8. Κβ5.ν. ἄξζψαδ- 
-α8. Ὅτ. Ηοπμ.. πλέας (τοί. πλίανς ||κΚ καρτόνταψφς ὃ 8382 

Ρ. 238) ἴον ἔπληχστας (ΠΠ 8 185 ρΡρ. 429 διὰ 482); Αἰ. ἡδίους 

18 ποῃη. (8 822 ρ. 222). [1μιαἱ, δεϊδγ-88., Ο.Ο.5]. βἰαδάϊζξρ, 88 

1{ [το ἃ 20-8ἴθπη (δ 826). 

Ῥγυ, ἄρ. ραγί. ρογῖ. δοί. Ἐμθλ ἀι8-ὼἢ}8 οὐ "μοίαάμο8-8: 

ϑΚν. οὐἀάξεαΒ Ανοβί. υξμϑ- δ. [ΙΔ0ἢ. ηιδγι8. 8 Ο.Ο 5]. ηιὔρδο 

[ὉΠοσίηρ {Π|6 20-οἶα85 (8 8326). ΑΒ ἴο ατ. εἰδστ-ας 800 11 8 186 

Ρ. 440. 

Ῥν. 1ἀρ. Ἐηηϑ- 88 Ὑηυγοϑ᾽: 51. τη ἤτα 8, ἸηΓοΥσθα ἔσο ΠΟΙ. 

ημίξ-αδ, Τιαῖ. ηνῆγεδ8. ΟΥ. μύας μῦς, ἃ το-ογιαίθ ΟΠ] ηρ 
ὀφρύας ὀφρῦς (8 829 ρ. 280). Α.3. »ὔθϑ ΟΟΟΒΙ. πηζϑ-8. ΔΥΘ 

ποιη. (δ 822 ρ. 228). 

8 8360 11. Οοτγίαϊη Βοοί ΝοΟΙΏ8. 

Ῥγυ. ΙΔρ. "μπᾶμ- 8 'πανθθ: 5Κν. μπάσταβ, Οτ. Ηοπι. νῆας 

Ἡετοά. νέας (Αἰ. ναῦς ἃ το- ογπηαίθ {κα ναῦν, ὃ 221 ργ. 98), 

1,αἱ. πᾶυ-8. 

ατ. Ηοπι. βό-ας, μα. δου-ὅ8. ἴῃ ὅΚγ., [Π6 ΤΟΡΌΪΔΓ [ΌΓΤῚ 18 

φάβ, ὈοδΙά6 ὙΒΙΟἢ οοου σώναβ ἰπ πο Εἰρ-  οἄα ((πΠ6 ἰοχύ μὰ8 
φάξ, “ὨΔΘ ΨΜ{Π1 ποὶ 568η), δηὰ φᾶυ-αϑ ἴῃ (16 Ταϊγῖγα 

Βυδῆπιδηθθ. [1 μο]ὰ ἰξ ργοῦδ]6 ἐμαὶ βδΚν. σάϑ Αγυοβί. σᾶ δπὰ 

δα. 
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αν. βῶς (ΤΉ 606.) ἀο ποῖ γοργοϑοηΐ δὴ [ἀρ. χσβ, Ὀυΐ ἃγθ Γγθ- 

ογιδίθβ ἱπ {8686 ᾿δηριαροθ [Ὁ] ΟΡ (πΠ6 8066, βἰπρ. (5 Κτ. 

φάνι οἷο.) 8 221 ρῥ. 98), πκ Αἰξ. βοῦς [ὉΠονίπρ βοῦν: ἀπα {Π18 
ἴῃ Βρίία οὗ Ὑ. Βδοθυϊζσα, Κυμπβ Ζοιβουν. ΧΧΥΙΙ 429, απὰ 

Μουϊηροῦ, Ζο ίβο τ, Γὔν ὅθι. αγπιη., 1889, Ρ. 1019: δοραγο [ἢ 6 

ἑοοϊμοία οὁἢ ρᾶρθ 428 οὗ νοϊυπηθ Π. Ου Μ|ΙΑ ἕν. δῷ ΤἬΓΠΘΥ ΒΘ 

ΒΆγ8: “1 [86 ποῃῃ. δαὶ οοπιθ8 ἤῸπι ἡδοὶ, ψ ΒΟ που] βίαπα [ῸΓ 
“δομ 68" ---  Β66 ὃ 824 τ. 228 -- δᾶ τῷ ᾿δὲὲβδ Τὴ  Πᾶῦθ Ὀθθη 
[ουτηθα ὁπ {16 ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ Ἡμοφοιρ68 : πιορίδ (πιοσαὶ : πιοσῶ)". 

5δικνυ. γᾶψ-άβ πὰ γάψταβ 'σοοάβ, ἰγθαβισθθ, αἀυθβί. γἄψ-; 

αἶδο ϑ3Κν. γᾶς [Ὁ] οί γάρι; 1ιαἱ. γὸβ ἴοῦ ἢγξ(λ)-8ὅ8 -οη8 

Νονπαΐίυε αμαὰ Αοοιϑαίθε Ῥμγαΐ Νοιρον. 1) 

δ 38981.-. ΤΊῊΘ ὁπαϊηρ 88 80 ἰπ ΘΟΠΒομδηΐ Βίθπηβ 18 -Ὁ --Ξ 

ΟΚτ. «ἡ αὐ. τὰ ([ 8 110 γΡ. 10, Μοῖριι. ὕπί. Υὶ δ2 5) ΤῈΘ 

Τὰρ. ὁπάϊπρβ -ἶ δῃὰ -ἄ (ἐ- δῃα μ-βύθ8) Ταὶρὐ 4180 06 δηδὶ γβϑοὰ 

Ἰπΐο «---ὃὁ 8πα --ὃ. 

Τὴ6 ο-ϑίθοπη δηάϊηρ -ὦ ἰβ ἰἀοπβοα, τσ γ ἴῃ 4]] 

ΡΓΟΌΔΌΠΙΥ, πὶ -ὦ ἴῃ [86 πότ. βίηρ. ἔθιη. 3); [6 βιοἢ ἃ ψογὰ 

88 Ἐγμᾳᾶ (Ξξε 1,αἷ. μα) σπου] ΟΥΡΊΠΑΙΥ Ἰηθᾶπ. ἢ Θ᾽ ΠΙΔΥ͂ 

οοΟἷῃ ἃ σογᾶ, Ὑοκϑάομι᾽ Οὐ βοπιθίίηρ οὗ {π6 βου. ΟὈΠΙΡΆΓΘ 

Π ὃ 1ὅ8 μη. 473 ΠΗ [Ιῃ ἴδνουν οἵ {88 ΥἹΘῪῪ τη} Θυϊάθῃοθ 

ΤΏΔΥ ὃ δΔἀάἀιπορα: [ὉΓ ΘΧΘρ]6, ἔῃ 86 οὗἉ {πΠ6 Β᾽ ῃρΊ Δ οὗἨ {Π6 

Ργθαϊοαῦνθ νοῦ ΜΠ ἃ ποχη. οἷ. μθυΐοῦ 88 βιι]θοῖ, δὰ ἴα Ἶοπὶ 

ὙΠΙΟΝ 18 88 οΪά 838 {Π6 ραγοῃΐ ᾿ἰδηριαρο: 6. ᾧ. Κ.-Υ. 1162 8 

1)1,.. Ηαυοί, [6 ἀδβίπθποθ ἀθβ ρ]γ1618 πϑυΐτοβ, Μόμῃ. ἀθ 16 800. ἀθ 
᾿ΐηρο, ΓΥ͂ 216 ἢ, Υ ΗθΏτΥ, [ω6 ποτρϊηδίϊ -Δοουϑαῖ Ρ]υτί6] ἡθαΐτο 8η8Β 108 
Ἰδρμυθβ ἱπάο-θΌΓΟΡ., 19 Μυϑόοῃ ΥἹΙ δ58δ ωἰί 70. βοπιιϊάϊ, Ὠΐ10 ΡΊ]υτα}- 
ὈΠΙάπηζοη ον ἰὰρ. Νουΐτα, 188ῶὃ,. ΤΠὸ Αὐΐπον, Ζαν ΒιΙππρ ἀθ8 ὨΟΠ. 

800. ]υτ. πουΐτ., ΜοΥΡΒΟΪ. Ὁπίοτα. Υ 62 ΒΓ Βανι βοϊοῖῖδο, Ζυν ΒιΙσης 
ἀθ5 ποπι.-8006. Ὀ]0τ, ἀογ αϑδ-.ϑίδιημηο, ΑΥ. ἘΌτΒΟΙ. ΠῚ 108 ΩΙ, Ὑ. Μογοτ, 
9 Βο 1 ο.|κ8810 ἀθ85 ἴαἱ. Νουϊγαμηβ ἱπὶ Βοημδη., 1888. 

2) ἴη δἀάϊίοῃ ἰο Φ. βομυνίάϊ, ῬΡ]υταὶῦ. Ρ. 10 ἰοοίποίθ 1, 860 
ὙΪπάϊδοῖ, Ουγ δ᾽ δια. 11 266: ἀθ ϑαύβθιγο, Μόπι. δυῦ 16 βγβϑί. ῥεῖπι., 
Ῥ. 92; Φοϊιαπδδοη, Κυπη Ζοϊίθοιν. ΧΧΧ 400: υπὰ Ηδηδδοη, Οοπι- 

τιθηξαιϊοηθ8 ἰῃ Ποπόσθῖ ΟὉἾ]ο]πι βιαάἀοιηυηὰ, 1889 ΡΡ. 116 ἴ. 
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βάγυνᾶ ἰά.... αϑίιμε ᾽ογληῖα ἢ866 βυπίο᾽, Ηοῃι. ε 488 ἐξέσσυτο ἄρσενα 

μῆλα. Τῇ {μ6 ο-01488 ροὺ 18 πους Ρ]ΌΓΔΙ ἰππ18 ἔσοπι βδίθπβ ἰῃ 

-«ἅ-, ἴ ποιὰ Ὅ6 Ῥοββὶ}]6 ἐμαΐ {π6 ἐ-ο1488 ροΐ 18 πϑυΐοσ Ρ]υγα] 

ΜΙ (Π6 οπαϊηρ -ξ ἔγομι (ἢ 6 ΠΟΙ ΠΔΙ͂ΥΘ ΒΙΠρΡΌΪΑΓ οὗ ἴ- ἐξ-βέβπιβ 

(ΗΠ 8 109 ν. 8382). 

Βοῖογθ {π6 086 οὗ (ΐ8 ΓΌΤΙΩ 88 ἃ Ρ]Έ γα] 6886, ΠΙΟΝ τγὰ8 

Β0Ὸ5 [ὉΠ]ον Θὰ ὈΥ ἃ τγο-ξουιηδίϊοῃ οὔ (6 ρθη. ἰπίο ἤ7μαδηι 
Ἰυρογυμι,, δηὰ ἐμ 1ο0. ἱπίο “7μαοϊϑί) [υρῖδβ, δὰ 8ὸ ἔοσγίῃ, 
ἴπ6γ ταδί μδύθ 66 ἃ ταὶ ποίου Η]0γΧ8] Βανὶπρ -Ὁὁ ἴῃ ἐδ6 

ποιῃϊηαίγο δηα δοουδαίνθ. 

ΤΙ οομβοηδηὺ βίθιηβ, δ᾽ οηρ ὙΠ (Π6 ΓὈΓΙΏΒ ἴῃ -9, θοῦ 18 

ιι86α (6 ὈάγΘ βίθτῃ, ὙΠῸ ἃ ἰοττηδίνο βυἶῆἔχ οὗ (ῃ6 8γα. οὐ 4{ἢ. 

ϑίσοηρ, ρΙδᾶθ 88 18 οδβϑ-βίρῃ, 6. . Ἰαλδηιδῃ τΖς Αυοϑί. αἀἄηιαη 

ἔγοῃι (6 δίθιῃ Ἰαξδηιθη-. ΤῊ Ἐαλδηιῦη ἴῃ ἰογτηδί θη. ΓΟΒΘΙ 168 

ἃ. ΠΟΙΏ.“806. ΠΘΌΓΘΡ Β' προ ΐα οὗ ψΕΪΟ 6 Πᾶν 8Π ΘΧΘΙΏΡ]6 ἴῃ 

οί. παπιῦ 'ποιηθη [Ὁ ἤ-ηιῦη (δ 228 Ρ. 100), ἀπά (πμθ ποπι. 

Βίηρ. Ιη886. ἔθη. ατ. τέρμων Οοί!. ἐμοφῦ δηὰ ἴπ6 Κ (8 192 

Ρ. 10)... Ἡδθποθ {. δοιαὶ δϑϑυπηθβ ὑπαΐί {818 ποαΐοῦ Ρ]υΓα] 

Β6Ι168. ᾿Κὸ (6 ᾿ἰαβέ, ὰ8 ὁὴ06 ἃ 86 γ168 οὗὨ ἔδιηϊῃίηθ ΟΟ]]Θοῦγ 6 

ΠΟΙΠ8. 

10 18. ἃ ἔδιν οοπ͵θοίυσο ἐμαὶ “ὁ αἱ ἢἤγβί Ὀθοηρσοα ἰοὺ Βοιὴ6 

ΟΠΘ ΦΙΟῺΡ οὗὨ οοπβοπδηΐ βίθιηβ, δῃα ἐμαὶ ἰὑ αἰδοσνασβ βργοδα 

ἴο οἴμοτβ. Βοίψχθοῃ ἀνοβί. ἀἄιπιαβ δυὰ 51ν. ἀπά πᾶμε Αγοβί. 

αδαοη-ῖ ἰΠ6 0 88, ΜῸ ΙΏΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ, τηποῖ (δ6 βδιὴ6 τϑἰδίϊοη 

88 ὈΘΙΘΘΩ ΟΟΥίδΙ ἢ γαγίδηΐ [ΌΓῚΒ οὗ ὑπ6 Ἰοοδῦνο βἰηρυϊαν, ΚΞ Κγ. 

ππαγαδάη δπὰ πιναἀμάη-ἰ πιδγαϊπ- (δ 250 ρρ. 1506 81); ἀπά ἰῃ 
[86 Ραγθῃΐ ἰδηρυδᾶρο ὑπο γθ Ἅ11 ἤν Ὀθθὴ ποῖ ΟὨΪ -μ (-2}} 

Δα -ὅη-9ὁ (-ὅμ-9) Ὀυὰΐὺ 4180 ἴΌστηβΒ τὶ ἃ 68 Κ ργαᾶρ οἵὗἉ βίθι. 

ὃ 8398. 1. ο-βίθιηβ. Ῥυ. ἄρ. μα Ἰαρα,, ορ. 8 881. 
8Κν. Υεά. γησά; Αγρβί. αὐϑαῤῦγα ΟΡ ῦβ. λαηιαγαπᾶ ᾿Ὀαϊ]686᾽. 
[μἱ. ερα; ὕτπιδτγ. ν 6 8Κ]6 υϑϑκ]ὺ ᾿ναβοιϊα θὰ} 8 8000 ᾿Βρϊπδ᾽ 
Ο8ο0. ἐθγθιηθπηϊύ ΟΡ πδ᾽ σορίοηο ᾿Θομπ ἴδ᾽ (1 8 106 ρρ. 98 [). 
Ο.1ν. ἐγξ οἶδέ 800) --Ξ Ὑαά, ἐγξ ῥαίά, ἐγαί ᾿Ἰουγθ᾽ πογὲ ῬῬΟΥ ΘΥΒ᾽ 

Ἀπ (Π6 6, ὁΡ. ποχί ρᾶρθ; 6181}. βοσῆδρθ χκάνγσενα. ἀοίῃ. 
7μᾶα, Ρὸ Ἴμ6, τμοβο᾽ (1 ὃ 6θὅ9.1 γΡ. ὅ12, 8 6600.2 ν. δ1ὅ); 
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Ο0.η.α. ὡονί 'νοῦθα᾽, σβοποο 20 ᾿Ἰηβίοδα οἵ ᾿ολπὴμ (-τε τοί ποα 

ἴθ ομηηΐε σμηηι “ἴΑτ 1 }168᾽, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ Εδϑί ΕὙΔΠ ΚΊΒἢ, Ὀθθιἀθ 

σμη, Οδαχ. Α.8. δαί: ᾿φαββ᾽ (1 8 661 ρΡ. δὅ18). 121}. 

κείν όεἰ κα “14΄ ρομκιότ κα 1δ' (8 11ὅ ρ. 28), Ῥγυββ. δίαψο 

“16 δ᾽ ἔγομηῃ βίπρ. 8ἰαψα-" ᾿8] οὶ}, β᾽οάρϑ᾽ Ἰσαγέο ᾿ἀοοτ᾽ (-Ο τα -ἃ 
88 πῃ ἰΠ6 ΟΠ]. δἰπρ. ἔθη. 6. 9. 690 τς 11. φιογσὰ αἰ ]}); 

0.051]. ἴσα. 

Αὐγϑδῃ. Α ϑαμβικυις ναγίδπί ϑπαϊηρ 18 -ἄηὶ, ψεσάμὲ, Τουπὰ 

ἴῃ οάϊς, μα Θχοϊυβίγου υ8θ0αἃ ἴῃ {Π6 ροβί-  δάϊο ἰδῃηρυδρο. [Τὶ 
ἰ8 ἃ ΓΟ- σίου [Ὁ] πάηιαη-ϊ ᾿ποχηΐπα. 80. ἴοο Ανϑϑί. 
Οαδί!. υξερζιορ (υἴδρα- ᾿41}} γᾷ ψαηὶ (ψα-, ῬΥΟΠΟῸἢ) ἢᾶῦθ [ὉΓ 

ἐπ οὶγ πηοᾶο] ἔ-ἄπ, [Π6 π-ϑίθιη ϑηαϊηρ, 88 δαχηιδος πᾶμια -ἀηι 

(8 840): {Π6 881π16 γθ- οὐδ 18 βαϊὰ ἰοὸ Ὀ6 ἔουπα ἰῃ Ὑοαὶς 

Θδηβυιξ, 6. ᾧ. ἑάρμξ ραΐαιοσάῃ ᾿πϊηροα βαιηθδ᾽ ΗΕ. Υ͂. ΤΥ 4 2 
(μιᾶάνρ, Εἰρ- ὕοαα ΤΥ 818; Βανί ποϊοτηδθ, Αὐ. ΕΌσβοη. ΠῚ 157, 

διά. σὰν ἰάρ. ὅργ. 1 18). ΤηῸ ρμοϊπὲ οὗ οοπίδοί ὙΠῸ Ὑγ͵88 

ἴη6 θοριππίηρ οὗ {π6086 ομδηροθ 18 (ἢ 6 Β.1η}}Δ} Θηαϊηρ οὗ {ἰ}6 

Ρίαταὶ, 5Κν. γοα. πάμιᾶ Αυοβί. πᾶηια (8 840) δῃὰ ϑ81κγ. Ὑϑά. 

ψερά Ανοβί. σϑαῤγα. 

Απούμον ἐθυιη ϑ οι ἴουπᾶ ἴῃ Αγοϑίς 8 -ὦ, (ῃ6 φηάίηρ οὗ 
ο8-ϑίθηηϑ (8 842), 48 οἱϑρᾶᾷ. ἘΤΠΟΙΘ ΔΥῸ αἶβο ἔουβ ἴῃ -αἰδ, 88 
εἰοραϊδ, ΜΆΘΟΙ Κ παριδηϊξί(δ 840) βοὴ ἴὸ Ὀ6 ΓΘΑΙΥ ἴη- 

βυσυτη πα] (858 879, 880), Αἰ δουρὴ ὁ μ88 ποί γοῖ Ὀθθῃ τηϑαθ 

ΟΙΘΑΓ ΠΟῪ [ΠΟΥ οδῆθ ἰὼ Ὀ6 8648 [ὉΓ {Π6 ποιηϊϑῆγνο (ΟΡ. 

Βανι ποϊοσηδο, ϑίυα. 1 75). 

ατοοκ. -ἂἃ, ζυγα, [Ὁ]]ΟνγΒ Θομϑομδηΐα! βίθιηβ. [{ 8 ὙΘΙΥ 

ὈΠΒΑΙο ἰο ΒΑΥ ἐμαὶ -ὦ [88 Ὀθοη Κορ ἰπ δάνογθ8 ᾿ἱκ χρυφῆ 

ον. κρυφᾶ; 866 ὃ 214 Πρσπ. ᾿. 114. Βυΐ 1 οοπ]θοίυγα (μδί 

ΜῸ ΑΥΘ ἃ ΓΘ] ἱπβίδῃοο οἵ -ἃ ἱπ ἐπί-τηδε-ς Ἰυδὲ [Ὁ 818. Οἢ 
Ῥυχροβο᾽ (Βυξίπδηπ οομμραγοᾶ (ἢ. ποτά πιῖ ἐπὶ ταδε, [,6Χ]]. 
1 460)ς. Αποίδον ρίθεθ οὗ ονϊάοποθ [ὉΡ (6 οἷά οπάϊησ - 18 

ἰουπά ἴῃ ῬὮΓΑΘΟ8 |ἰκΚὸ ἀδύνατα ἐστι ἹῈ ἰδ ἱπιροϑϑι Ὁ]; 866 
ὅδ. Βεμπιάϊ, Ρ]ΌΓΑ]Ό. 82 ἢ. δπὰ ὃ 188 οἵ [Π6 το]. 1 οὗ ἴδὸ 

ΡῬγϑβϑοηΐ πόγξκ, ΡΡ. 118 ΗΠ. 

ἴῃ ΟἸἹὰ [τιϑἢι [ἢ6 ἀϑὰλὶ οπαϊηρ ἰ8 -αὶ 88 αἰέφεαα, Ἐοἷι 

18. οχρίαϊμοὰ ΥὙΟΥΥ͂ ΤΟΑΒΟΒΘΌΪ Ὀν ΑΥ Ἰηἀἴβοι (Ρ}}- Βγαυη θ᾽ 8 Β ἐγ. 
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ΙΥ͂ 214 ἢ, πὰ 281) Ὧ8 ἃ τϑ- οτηδοη [ΟΠ] ον πρ Π6 ποπ. δπὰ 

866. ὈΙΌΓΑΙ οὗ ἄ-βίοπι8 (8 815 Ρ. 2158, 8 821 ρ. 229); “6 πιυϑὶ 
ἤΉΠονν ΤΉ ΥΠΟΎ βοὴ ἴῃ ἸΟΟΪκῖπρ Ὁ (Π6 ροϊηΐξ οὗἨ οοπίαοί ἴῃ {ἢ6 

ΔΡΓ616, ὙὙΠΟΥ6 ἑπῆα τοργοβοηΐβ Ὀοίῃ ᾿86η-(ϑβ δὰ "8οη-ἀᾶ 

(8 428). 

Πιππυδηΐθη. Βοβίἀθα (Π6 ΓΟΥΠῚΒ ΔΙΡΟΔΟΥῪ ροἴγθῃ, ρίζέὰ ἴῃ 

ἰαΐ ριὶκίὰ δθο τμα]ὰ (βιιμῦ)" ἀηα (Π6 16 πᾶ ὈθΙοηρ ἴο {Π18 
ΡΪδοθ. Τμδ ρ]υγαὶ ἴὈγπὶ πηιϑὲ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἤδᾶΥθ ΤῸ ἱπίο 0Π6 

ΜΠ (Π}6 βἰπρῦαν (1 ρ. ἔ-ο-αὐ. 

8 8380 2. ἐ- δῃὰ τ-ϑίθιηβ. Ρσ. 1Δρ. ἬἜγῚ τα, 

Ῥοαϊ ἢ ̓σηθοίμθββοθ, ϑυυθοὺ {πη ρβ᾽, ΟΡ. 8 8381. ὅν. γαά. ἐγΐ, 

ἐδοξ ᾿Βρ!οπάϊάα, ρυτα,, τιάδμδαι, ρεγ Ἰαυϊία᾽; Αγνοϑὲ. Ψμ-δαοᾶὲ 

Ὅσομθ οἱοπίία, οὐ αυδθ᾽ ἴῃ οἴτοα, ρομγὰς Ἰαυία᾽, αδίῃ. τολμῶ 

ῬὍῬοπα. [μἰ. ἐγτσιὶπία. ΟΟἾν. ἐγὶ ἐγὶ; δῃα Ῥουθαρ8 ηημα 

Ἰηδίρηΐα᾽, γτπα ᾿οομβίθ δ ϊομβ᾽, 866 Ὀθῖον. 11}. ἐγῴείκα 18’ 

(ορ. ζοίμεγό-κα 8. 888); Ο.Ο.Ά]. ἐγὲ, δῃηὰ ἀουθί]οθθ δὲ ᾿μαθο᾽ 

ἴγοπ] ΠΟΠΊ. 8[πρ᾽. 1η886. 87. 

Ατὐγδῆ. Α ϑαμβκυῖ ναγίδηξ ἰδ -τηΐ -ὥπὶ, ἐγίμὶ δάετηὶ, 
"πάαϊπηϊ ρων, ἰουπα ἴῃ Ὑοαάϊος ἀῃα Θχοϊ βίον υδβ6α ἴῃ Ἰδοῦ 

ΘαμϑκΚυϊξ; ΟΟΙρΑΡα -ἅπηὲ ὃ 388.(Ἡ. [Ι͂ῃ {Π6 ἀνυρϑία ψὸ τηϊρὩΐ 

Θχροοί ἴο πα ἔουπιϑ ἴῃ ὅ-ἴ) δ-ἄη, "-ἰ ἔσιρ, ΡάγΆ}161 ἴο υτϑρδιου 

(8 888); δῃὰ βίποθ {πὸ Αγοβίῖο Ἰαπρυαρθ δὰ πὸ πιθδῃ8 οὗ 

ψΥϊΠηρ ΠΆ8Α]|18068 ὁἐ- 8πἃ τ -ὙΟΥ6Ϊ8, 1Ὁ 1Β αυϊΐα Ῥοββι 016 ἐπδΐ 

ΒΟ [ὈΥΠῚΒ 8.6 ΤΟΥ (μοῦ, ὑμουρῆ αἰδρυϊδοά ὉΥ δοίην 

στο ΜΠ} «ἤ δπα -ὦ (Βανί οϊοτηδο, ϑίυα. 1 78 1... 

Ιη) ατοοὶς (Π6γ6 ΓΘ γϑ-ϊου Δ ΠῸ}8 Ὑἰΐ ἰπ6 βυῆχ -ἀ: 

τοία, ἴδοια; ἸῸΟΠη. γοῦνα Τι680. γόννα ἴο᾽ ἤγον-α Ἡοπι. Ατἰί. 

ἡδέα, Αἰ. ἄστη ἡμίση (ἴοΣ (π6 οοπίτθοίίοῃ 866 ὙΥ̓ Δοκουπαραοὶ, 

Κυλη Ζοιίθοην. ΧΧΥῪΥ͂ 212). 

4116. Βι6-ἰονστηδίϊοηβ σι ἔπ6 ὁ-ϑίοπι οπάϊηρ; [μαἴ. ἐγέα 

πανία, φοημα οογημα; Ὄπιδν. ἐγὶϊα σία γι! τ Ρ. Ὑ ἐγίοτρονῦ 
Ὡοτ, θοσνα ἵνογιδ' ναΐανα γαΐανα ὑαέμο (πιοδῃΐηρ ἈΠ ΚΠΟΜ). 

Ιω ΟἸἹὰ [τἰ8 ά -ὁ (ορ. {Ππ6 104110) 8 ρου Ρ8 {86 

ΓΟΡΌΪΑΡ Θηαϊηρ οὗ βιιθδίαῃενοθ, "ηΜ76. ἸηΑΤΙδ᾽. 
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Βοπιδτῖκ. “ΤΉγοΘ ἔουηλδίοηβ δγὸ Τουπὰ. (1) ὙΣΒΟΙΣ ΔῺΥ ἰθυπιϊπδεΐοη, 

νἰμα τἱμᾶ ([ 6 Ἰαἰίον 88 Ρουθ Ρ08 ΟΥ̓ ΧΑ ἃ πϑαΐον ἐ-βέθπι, ἰ0 ᾿υἀζο ἔγομι 
γεηααϊδ). (8) ὙΊ -ο: γε. (8) ὙΠ -α (68ρ. ἰῃ ΜΙ|Ι4.1ν.): πνιογα, γέμηα. 

1 18 υπέοτίυπαίο ἐπὶ 41} ἔπγθΘ δρτοθ ὙΠ θόπιθ Ρ]υγ8] ἔογα οὗ ἰδ ἔν ο 
Ομ πϑαΐξον ο᾽α88οθ, ἐΐ9 05 δὰ 8-8έθιηβ. Τὴ6 θηάϊηρ -α 18 οογίδὶηγ ἀπο 
ἔο {π0 ΔηδΙΟΥ οὗὨ ἐΐιο 0-01488, δπὰ "ποῦὰ ἷ8δ ἃ αἀἰγτοοὶ ἰπιϊΐαίίοι οὗ αἰέφεαα. 
ὐΜα ΤΑΥ͂ τοργοβοηὺ δὴ οἷὰ ἔογα ΠΡ -ἢ, ἰκοὸ ἐγ; Ὀυλ ἰὑ ΠΙΔΥ ΘΑΌΔΙΙΥ 

Μ6]1 Ὁ6 δὴ δἀ-ἰογτιη)δίθ οὗ ο-δίθιηβ, ορ. αἰέσεῶ Ὀθδϊὰθ ἐπ0 ἰαῖορ αϊέσεάα. 

«6 ΤΑΔΥῪ 0 ΘΟΙΓΠΟΥ ὅ-ἰὰ οὐ "-(ἃ, διὰ 4180 8 σγϑεϊοσιπδίϊου [0] οσς [ἢ 6 
8-0.1688 (8 8348). 1 Βῃου!ὰ ῥτοῖου ἰοὸ τοραγὰ -Ὃ δΑϑ ἐΐθ χοηπυΐπο θηάϊηρ οὗ 

πθϑαΐον ἐ-βίθιβ᾽. ΤὨΌΓΠΘΥΒΘΩ. 

ἈΑἀ]θοίίνοθ αν ἀγορρϑᾶ μ6 πϑυΐοῦ ἔογπιὶ δἰ ἑοροίῃοῦ; ἴον 

[Π6 ποιη. 806. {Π6 πη880.- ἔθη. ΌΓΠΙ ἰ8 808, 6. σ. πιαέδὲ (παΐέ, 

᾿δοοάῆ. 
ον δη10. Οοἴλ. ῥγα ΟἪἩ.Ο. αἀγέμ ἔο]Ποτ (86 0-01488 

(δ 888). ΟΥ̓ (86 βᾶπ|6 Κὶπα ᾿ἰ8 βοῦθαρ8 Οοίμ. ζμέθῦτα ΟἩ.Ο. 

ἦμποο ποθ᾽ (. Βδομιάξ, ῬΊ]υν. 49). ΟἪἩ.Ο. μλέεε Ῥοοοσγα', ἵἴ 

[Πογ0 γαϑ δι ἢ ἃ ψογὰ (8686 Βγδῦπο, Αμά. αν. Ρ. 171), δάμη β 

οὗ αἰ δογοηξ οχρ δηδίϊοηβ. 

8 840. 8. π-βίθ1η8, ΟΡ. ὃ 381. 

ἃ. -ὅη (-ὅη): Αγνοϑί. ἀἄπιαη πᾶρνιᾳη, δαχηιδιοσ (μαχηιαη- 

ἘΡΙΘΠ8}10Ρ). [πὶ β'δηβκυὶί, βυο ἢ ἃ ἔοσπη 8ἃ8. ραΐαφάμ σπου] θ6 

ἱπαϊγθοῦ ουϊάθποθ ἴον ὑγ. Αγ. -π; 8606 8 888 ρΡ. 288. 

γοά. ἀλάνιᾶ πάνιᾶ, Αγδβὶ. ἀαηῖα ΒΟΥ ἃ ΡΓ. Αὐ. -ηᾶ, 
ΜΒΘΙΠΟΡ του] [Ιᾶν. ἔ-ηιδ (-πιδὴ οὐ Ἰὰρ. Ἐπ (ορΡ. Ἐφμοίμ- 

Ἑουτ᾽ ἴῃ 8 841) ἰβΒ. ἃ ἀου δε} πιαέΐοῦ ; 1 ἔγοτα ἀρ. ἤ-ηε (  -ηιδ), 

(6 ᾿γ. Αγ. "αλμαηιᾶ : "αὐ ἀηιᾶη 88. 1,αἱ. ἰογηιδ: αΥ. τέρμων. 8.66 
5. 228 Ρη. 101 ἢ 

ΒοΔΥΚ 1. ΟΙἩΚΟ. λέγζα δὰ σσα (8 228 ν. 100) δῖθ υδοὰ ΠΟῪ 
διὰ ἰπθη ἴον ἐιο ρΊυγα!. ΤῊ6 Ρ]ΌΓΔ] )80 οὗ δθ80 τογὰβ 18 οϑγέδιη]γ ποὶ 
οἷά, Ὀαΐϊ, 88 ἴῃ ἐδθ 6880 οὗ 7ελο, ΔΥΟθΘ Ὀοοδῦβθ ΒΙΏΧΌΪΔΡ δηὰ Ὁ] υγὰ] παὰ 
ΤΌΣ ἰπὲο ΟηΘ ἴπ ἐδθ 0-01488, 6. ζ΄. Ἰσογί. 

Ὁ. -π-ὸ -ὖη-ὁ (-ἔμ-9) Ὑοιηδῖὶη ΟἾΪΥ ἴῃ ϑϑδηβκτὶς πα 

Οογδηῖϊο: ὅΞ1Κν. αἀλάπιᾶη-ἀ ἀλᾶη-ὃ, Οοίῃ. λμαίγίσπςκα ΟΑΙἩ 6. 

ὕρροτ-α. λογζοη ᾿ποαγίϑ᾽ (Ο.Η.α. Ετδηκ. ἀόγση, ορ. ϑδέχοϊ- 
Ὀογρ, Ραυ]- Βγαυηθβ Βοῖίν. ΧΙ 218 1) ψι} {86 ο-ϑύθῃ 
Θη απο ἰαίζοη ἴῃ ΡμΪδο6 οἵ ὦ τ [ἄρ΄ -. Υ̓́ΘΔΚΟΡ ἔοσιηϑ οὗ 
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βίθιη ΓΘ Β6600 ἰῃ Αγοβί. πμᾶηιδη- (δ τ-αε ΑΥ. α, 8661 8 94 ἤσῃ. 

Ρ. 89, δῃὰ Βαγίμοϊοπιδο δία. Ζὰν ἰάρ, ὅργ. 1 16 ἢ) αδαοη-ὶ 

880γ78.), ρμἷα᾽, ΟὟ. πέον-α ἄρρεν-α, δηὰ σι} (Π6 -ὦ οὗὨ ο-Βέθιιβ 
Αγνοϑί. ἀαρηαητα 'ϑγοβ (ἸΚῸ τπαπαθἦτα 8 848), 1,αἰ. πδηιΐη-α, 

αοίμ. παιησα ΟῊ.Ο. ὕρροτ-α. λόγο Ο.Ο.3]. ἐριθη-α. 

ΟΟἾν. σπηιαμΉ ΠΟΙΏΪ δ᾽ ΤΠΔΥ͂ Πᾶγ6 Ἰοβί -ἃ -ὶ ἀρ. -9, ΟΥ -ἄ, 
[16 ο-8Βίθῃι Θῃαΐηρ; Ὀαὺ [8 ἀοι]6 "3, ΜΈΝ τθοδὶβ (Παὲ οὗ φοδα 

ἸΑΊμοσ ροη. φοδαηη (6411. σοδαπηίο, ΟἹ]ἀ Βει8ἢ}: Ρ]Δο0- Π8Πι6 

αοϑαηηἴμηι). Ὧδ8 πού γοὺ Ὀ66ὴ Θχρ]βὶηθά. 

ΒοΙδΥκ 2. ΤΌΤΏΘΥΒΟΩ ἐθγονβ ουδ (ἢ αὐθδίϊοη ὙΠομΟΓ σοδαη"" 
Μ858 ποῖ ΟΥΡΊΠΔΙ ἔσοδαηιη- δηὰ ἴπ9 ποι. σοδα ταρὰο]]ο ἃ ἀροη ἱἰΐ; δηὰ 
ὙΠΘΙΠΟΡ ΠΡ ΙαΉἢ.- ΤῊΔῪ ποῖ Ὀ60 ἃ ἰγϑηδβίοσιηδεϊοη οὗ Ῥαπαπη- ΞΞ Τα αΠ}1-, ἢ 
πανυΐηρ Ὀθοη τοβίοσοὰ ἰο ἰξ. Οομηρατο Κ81κρ. ὑληηιπᾶ ἱπδοιοδὰ οὗ δρῶη, 
ὅτ. ἀρνάσι ἰπϑίοαδἃ οὗ άρασε δηὰ ἰδ6 1Κὸ (11 117 Εθπι. 1 ρΡ. 86θ, 
ΤΠ 9 861, διτοϊέθοσς, Ρδυ]-Βγαυπθβ Βοὶέν. ΧΙΥ͂ 206 {.). 

Ανοϑὶ. μᾶηιδηϊδ 18. ἴΠ6 ἰπϑίγ. ἴοσῃ, {Κκ υδϑρᾶϊξ (δ 888), 

806 ὃ 879. 

8 841. 4. γ-ϑἴ6π)8. ᾿οίμογεθ 'τέτταρα᾽ ΤῊΔΥ Ὀ6 {Π6 [ΌΤΤΩ 
ἴγοα ὙΠΟ οοθ Κ5Κγ. σαένάγ-ὶ Τ,αἱ. φμαίίονῦ ΟΑοἴι. παυδν, 

δυΐ (μ6 Ἰαβύ ὺοῦὋῸ ΠΙΔΥ ὁ0π|6 ἴτομηῃ ἧἐφοίμον, ορ. 8 168 Ρρ. 10 

Ἀπ 11; ρῥϑῦμαρβ ψ͵λὺ Ββουϊὰ δ44]ἃ ἰο {μὶ8 ἰδὲ Ο86. μείονα 

(αυδηγ οὗ Ο ἀΠΚπο). Υ̓ΘΑΙΚΟΥ ἔοστηβ οὗ {Π6 βίθιῃ 8.6 β660ῃ 
ἴη Οτ. Ποῦ. τέτορςα Ιοῃ. τέσσερςα Αἰ. τέτταρςκα ἘΒορσοί. πετ- 

ταρ-α Τιο8Ὁ. πέσυρ-α, Οβο. ροίίγο-ρογέ (ροίγει-ρογ); [818 Οβο. 

ὙΟΓᾺ Πὰ8 (ἢ ο-8βίδη Θηαΐηρ. Ον. οὐλὴ 18 ἀουθύ]688 (6 
1η880. ἔοσιη; {πΠ6 ψογὰ ὙΠ ΙΟΙ [Ὸ]]Ονγ8 βυ 0 γ8 ̓ δϑρίγαύοη" (οσέξ ἢν 

οἶξέ 400. αἴδου (86 ἔδϑῃϊου οὗ γθὰὶ πϑυΐου ἴογυπιβ, 88 ἐγζ οἶδέ 

αἴθ. (ϑοπῖραγο {Π|6 ἔθιμι ἶπθ ρΌηἀοΥ ταῦ κοὰ ὈΥ “ΒΡ γα 0 ἢ" ΔΘ Ρ 
[86 Ποπ]. βίπρ. οὗἁὨ ἔδιη. ἐ-ϑέθιηβ, 6. ρ. δὲ} επαὶγθοῖ ὉΘΌ].8. ΟΥΪΒ᾽, 

(Ο]οσίηρ ὑμ6 τὰ]6 οὗ ἄ-ϑίθιηβ). [ὁ ἰβ α18ο οοποϑίυοϊο (δαί {Πθ 

ΠραΐΟΡ ἐγξ οαυβοα ἔγοίγε ἰο Ὀ6 οοἰποά, δηα ἐῃδὲ ἔγτομῃ {Π]18 ΘΟΠΊΘΒ 

οσἰ μὲν. 

1ᾳ0. ἔφοίμγ- ἰΒ τοργοϑϑηίοα θὰ Οαὑ. Ποῦ. τετρώ-κοντα ᾿οΥίγ, 

οἴο., 8686 ὃ 116 Ρ. 29 δῃὰ ὃ 1718 ρρΡ. 8δ ἢ 

ΑΔ Βαπδκειὶ γϑ-ουη 0, ΟΠ ονίπρ -ἄηὶ -ἰηὶ -ηὶ, 18 -Τηὶ, 
Βνυρπδηη, ΕΙοδηῖα. [1]. 16 
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6. δ. ὁδμαγδ ἴτοιῃη δλαγίώγ- ἋΡΒΟ] ἀ6Γ, ὉΡΒΟ] ἀϊπρ. ΟὈΙΏρΡΑΓΟ 

8. 224 α Ῥῃ. 102 ἢ. 

8 842. ὅ. ϑδίοιιβ οπάϊηρ 'ἰπ δὴ ΕΧΡΙΟΒΙΥΘ. 

8. ἢ -8΄ὕ ΟΤη 8. 

(α) -πὲ: Αγυοβί. ηιδααυαη 0]. Ῥοββϑοββοά οὗ σϑναγα᾽ 

αἰδηιαπίθᾳ 9]. ᾿οοπίαϊπϊηρ ὙΘΓΒΟΒ᾽, -4Μ τᾷ τῷ ρὑγ. Ασ. ιαηί(ῦ. 

ῬΘΥΒΔΡΒ δποίΠο " ΘΧΘΙΏΡΙ6 ἴ6 [{ῃ. υϑδᾶ, ὙΏ10ἢ 18 υϑδοὰ ἴον [6 

ΠΟΙΏ. ΡΗΪ. Ι18806.,) 8606 ὃ 821] ρΡ. 221: ἴζ Βου!ὰ θ6 τοιῃθηθογθα 

[μαἰ, δοοογάϊπηρ ἰο 1 ἃ 61δὅ ρΡ. 465, Ιἅρ. "-ῦπέ δπὰ "εμέ πουϊὰ 

ΠΘΟΘΒΒΔΙΡΙΥ͂ τῦῃ ἰπΐο ὁΠη6 1 {πΠ6 ρῥγδοίοα οὗ βῃογίθηϊπρ' ὑ ον 618. 18 

ΟΙάον ὑπδῃ [Π6 ἰοβ8 οὗ [Π6 -ἕ. 

(β) -πί-ο. ὅκνυ. Ε.--Υ. σἠγίάσαμίοϊ ([αἰἰγ} 8ἄηεϊ (οϊηρ᾽), ἰῃ 

Ἰαίον ρογίϊομβ οὗ (86 γοάδαβ δπὰ 'ἰπ {π6 ροδβί- 616 ἰαπρυδρο 

φυχίάσαπί- βάηέ-ὶ ὑγπάηέ-ϊ, γοβί-  οαϊο ἀάδαμίοὶ Ὀοδῖ46 ἀάάσαζοὶ 
(εἰνίρ). ὔΟστ. χαρίεντ-α φέροντ-α. ΤἸιαΐ. 8ϊϊἰοηέςα σι {Π6 

Θμαϊηρ οὗἨἠ ο-ϑίθῃηιϑ, ἤογοηΐ-ία ἴὉ] ον πρ {Π6 ἐ-οἶαβθ. |ὸ 

ἤεγομίμη 8 852. Ο.Ο.3]. υοδαξία 88 ᾿πουρἢ ἴἔγομη ἃ 10-8ἴ6Π). 

ΤῊΘ Αὐγδῃ οπάϊηρβ -ὥπέ -ἄμέ-τ ΤΑΔΥ ἤδγθ Ἰοηρίμοηθα {ῃ6 
ΥΟΥ͂ΘΙ Οἢ [Π0 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗ -ὥπ -ἅητὶ δῃηὰ -Ὧβ -ἀϑοῖ. 6 ΤΩΔΥῪ 
ῬΓΟΥΙΒΙΟΠΑΙΥ τοραγαὰ (18 ᾿οηρίποπίηρ δ ἀοῦῖνθά ἤοη (Π6 

Ῥαγοηΐ ἰαηριαρο, δπηα ἴῃ ἰ(μαὺ οα86 ϑάηεέί! ἸΏδΔῪ 6 τοραγαθὰ 

8ἃ8 - - ̓ῬϑήϊΙ. Οορατα ᾿ᾳοίμ- ᾿ροιθηῦ- [Ὁ] οί ἮγΣ ἴδ᾽, 
8 116 ν. 29. 

Αγοϑί. βασαιοπμαϊἐξ (86 .}} ϑβαγαβοαπίτξ (ἸΟΚ] Ωρ ΙἶΚὸ 

πᾶηπιδηξξ ὃ 840 Ρ. 241, ὃ 879. 

᾿. 851. ργαίψ-ἀβο-ϊ τοίτογοσβα. Ανοϑβί. αϑέ-ὶ ᾿οβϑϑδα', ΕἾΌΤΩ 
[86 ἄπια οὗ {πΠ6 Βγδῆμηδπαβ ψ͵ὸ τηϑοὺ ὙΠ ϑ'αηβκυ ζοσηβ ΜΙ 

ὃ. 888] ἴῃ [6 ροπυ]δ, ΜΏΘΡΟ {Π6γ6 Βῃου]α πᾶνθ ϑίτιοὐἱγ Ὀθθη 

ΠΟΠΘ, 88 ἐγίυγγιξ ἴτοπι ἐγίουγί- Βγθοἕο ἀ᾽, -ληδλ ἴγουι -ἀπέ- 

ὉΒουηρ᾽, -δῥιᾶῃ)7ὲ ἴγοιη -ὁλμᾶ)- 8 πατίπρ, μανυΐηρ ἃ 8μαγθ᾽, ἤγηαὶ 

ἔγοσι ἠζα- οαγ. ΤῊΘ βδῃηθ (μϊπρ' ἰΒ Β66Π ἷπ 8-Βίθιηβ, δπὰ 
ἈΘγΘ ούϑῃ {μ6 Βὶρ- οα [88 10: νιάμᾶϑδὶ παυΐδὶὲ ἄγιξῥ (8 848). 
ΤῊΘ παᾶ88] ἢγϑέ δρροαγθὰά ἱπ πέςϑίθιηβ, Ὑ810) μα (6 οπάϊηρ 

«πὶ, δᾶ ἴῃ ἀξξνᾷεὶ δηὰ υἱαρἤδὶ, ΑἸΓΠοαρἢ ονθὰ ἤογο ἰδ νγ88 
πού ΘΑΡΪΘΡ ἔπδη {πΠ6 Ῥγοθίπηϊο ρουὶοα οὗ ϑαπδκυὶ (ΠΠ ὃ 180 
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Ρ. 480, 8 186 ρΡ. 441). Ετοπι ἰΠ686 ἰξ βργοδά ὈΥ ΔΠΔΙΟΡῪ 

(Ρουμαρ8 οὐϑθὴ ἷἰπ αἀάσαμίϊ 6 5 1ἴ8δ ἄπο ἰο 8 β᾽Π|}}8 Οδ1186), 

διὰ ρῥτοἀυοθα 8 ἤδοϊίπρ ἐμαὶ ἔμοῦθ Ῥγ8 Βοπιθ παίαγαϊ Θομποχίοῃ 
Ὀούνθοθη -ὖ δπαὰ ἃ Ῥγθοθαϊηρ π8884]1.. [μ8ϑὲ οὗ 411, ἴξ οαπηθ δρϑουΐ 

(δαὶ πὸ -ὁ ψὰϑ ἰοὸ θ6 ἴοιιπά αἱ 4}1 σἱίμουΐ ἃ 888] (θΟΙρΡΑΓΘ 

«ἄπὶ -ῇ τ-απὶ -γαῦ, πιὰ {Π6 βἰπρ]ο οχοορίίοπ οὗ οαἰνάγί. [πῃ 
ΘΟ ἀοσῖπρ ἔπ6 ἱπέγυβίοη οὗ ἃ παϑὰὶ ἱπίο Ἡπαηᾶδὶ ἴῇ τηυδὲ Ὀ6 
ΤΟΙ θοΥΘα ἰπαὺ {μ18 δοπμθ οὗἨ 411] οαβοβ οὗ (ὴ6 σπορὰ πδα [8 

Βυῆχ ἴῃ ἐπ6 ΌΤΙ -ἄ8. 

ΒΘΙΏΔΙΚ. Α ΠΟῪ οχρ᾽δηδίϊου οὗ {π9 888] ἴῃ η"άη οὶ 8 σίτθῃ ὈΥ 
΄. δομπιάϊ, Ῥ]υγΑΙῦ. 15ὅ 4Ἰ 2386. Ιὲ 8 ὙΘΥΥ ἔδγεζοίομοα ἱπάθοα, δηᾶ ἰβ 
Δηγ  ΐης Ὀσὲ οοηνϊποίην. 

ατ. πένητ-α, φυγάδ-α, ἄρπαγ-οα. 

1. οαρίτα οογάτα “ι (ῃ6 -α (Ξε ""ἃ) οἵ ο-ΒίθΠ|8, 

δα]οονοθ ἐθγοί-ἰα αἱδοογα-ἰα αμαᾶο-ῖα οἱοίγο-ἴα [ΟΠ] πρ {Π6 

ὁ 0488. 

ὃ 848, 6. 585-806 1|8. 

ἃ. Ὅ-8 ("-28): Αγοβί. ηιαπἃ ἴτοπι πιαπαῆ- Ἐπουρμί, ταϊπά᾽. 
ῬοΥμαρ8 Α.8. ἰοηιδοῦ -Υ Ἰαταθθ᾽ σαμεν ὍΔΙγ 68, 806 ὅ. ϑοιιηϊαί 

ΡΙυν. 149 ἢ 

Ὁ. “.-ὅ8-9, αυϊΐο ΤΟΡΏΪΑΙΙΥ ομδηρθά ἰπ ἃ υπίαᾳυθ ὟἀΟδίῃϊο 

ἴοστῃ, Υ. 82. 14, νυαγ᾽οὔϊτ(- οὔ) (ορ. ὅ1κ(". ράγοῆδί), δοοογαϊπρ ἴο 

Βα οϊοτηδθ᾿β ΠΡΡΥ͂ οοπ͵δοίυσο (Αγ. ΕΌγΒΟΙ. Π| 10 8.). ὙΠΟΓΟ 
18 ἃ 888] ἀιι6 0 ΔΠΔΙΟΡΎ ἰπ ὅΚν. πιάμαδὶ; ἀπα [6 παβα] 18 8180 

ΔΗΔΙΟρο81 ἴθ {Π6 οοτηραγαίϊγνε ἄξξψᾷδὶ δπ ἃ ραγίοἶρ]θ οἱάρἄϑι, 
ΔΙ ΒΟῸΡἢ ἤθγο Ὁ ἰβ πο γοβέγίοίθά ἰὸ {πΠ6 πουΐοσ ρ]υγα] (866 

8 842). Ὅτ΄. ἡδίω ἴογ᾽ Ἐ-ιω(σ)»α, ποἰνι ϑίθηϊηρ ἡδ-είους -τξξ 

“-ιο(σ)-ες Ὁ ΑΠά 18 π0γ0 ἃ ρου η6 ργοοϑίμηϊο -ἰῦ8- ἴῃ 1,αἰ. δοῖδγ-α 

(-α ἴοπι {ῃ6 0-8ἴ61)8)}ῦ}} Υ̓́ΘΑΙΪΚΟΥ βίθμηβ 8.6 8660ὴ ἱπ ΟΥ. Ιοῃ. 

μένεα Αἰ. μένη δῃα (τι {Π6 -ἃὦ οὗ ο-δίθι8) Ανοϑί. -αὐοὖῦτα 

(1.ὄ ὁ. ᾿-αϑ-ἅ), δ8 πιαηαοῆσα (ἸΚὸ ἀαρπαη-α ὃ 840 τ. 241), 1μ,Αἱ. 

φομθγ-α, Οοἴμ. ασίϑ-α 'φόβοί ΟΑἩ.Ο. δοϊδὶν (Α.8. οϑαϊξγι) ᾿σα]γ θ᾽ 1) 

([Π686 Οἰδγτηδηΐο σοτβ ΠἸΚΟΎ86 [ΤΠ (6 γτοϑὺ οὗἨ {6 Ο8868 

αἴθον {μ6 ο-ἴγρθ, ορ. 1μαὐ. λοίογῦγνι ἴγοτη ἠοῖθγτα, δπα {86 11Κ6)., 

1) Ο.Η.6. κεϊδὲν ἴον “κάϊδ)γμ, Α.8. οεαΐζειι ἴον ὁκάϊδονὰ. 
16: 
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Ο.Ὁ.81]. εἰουο8β-α. ἍΜ ΒΟΘΙΒΟΡ ΟΟἿν, ἐἶσα οομθα ἤοτη Ἐ(θ)έσφοδ-9 ΟΥ̓ 

ἘΘ)έοφοδ-ἃ οαπποὺ θ6 τη846 οαΐ. 

ΚΚν. λαυΐδέὲ ἴτοῃη λαοίβ- ἸΙθαίοπ᾽, ὄν δε ἔτοιῃη ἄψμῥ- 11{6- 

ρονοσ, Ὅτ. ομι. τέρα-α Αἰΐ. τέρα. 

88 8343,344. 

σεηϊέϊυο ῬΙμγαϊ. ἢ) 

ὃ 844, ΤΠ βυΐῆχ οἵ {18 ο886 ὰβ ῬγΟΔΌΙΥ “-ὃν. Τὸ 

(18 Ὑἱον,), ΠΟ 1 δμᾶσο ἢ ΟΒΙΠΟΗ͂ δηα οἰμοῦβ, 1 8}8}} 

Δάμογο ὙΠ} βΒοῖμθ6 θη 8]6 Ὠγροίμθ818 ἢ88 θθθὴ ἴουπα οὁη ΜΔΪΟΙ 

«ὦ ἴθ Ο.Ο.Β]. "παίογ- 8ἰονοβ-Ὡ οἷο. ἸΏΔΥ 6 ΤΟραγαθα 88 

ΒΑἰΌΓΑΙΥ τοργοβοηϊηρ [ἀρ. ἔπῦηι. Τὴ αυθβίοῃ οὗ {π6 οὔὶρίπ 

οὔ {118 ἀβϑδυσηθα ᾿-ὔ Ἰηδὺ δ6 Ἰοἵξ δίοπο (806 1, βκῖθη, Β6Ρ. (6 ΓΚ 

βᾶσ:8. α΄68. ἀοΥ ὙΥ188., 1884, ρ. 104). 

«ὅῃι ᾿α8 οοπίγϑοίοα ὙΠ (Π6 βίοι" ἤπα] οὗ (86 0-01488 ἰπΐο 

«ὅηι ΟΥ̓́τὅηι ΔΟΟΟΓαΪΠρ 88 ὑμπδὺ ψὰ8 -ο- ΟΥΓ -6- (ορ. ὃ 240 τ. 188). 

ΤΉΘΒ6 ὑνγὸ ΤΟΥΓΙῚΒ ἃῖ6 Κορί αἰδβίϊηος ἰπ Οἰθστηδηΐο : 5) ΘΒ ΤΠ ΓΘ 

«ὅπηι ὮδΔΒ ὈΘΟΟΠῚΘ {Π6 ΟὨΪΥ͂ οπάϊῃρ. [πὶ Ατγϑμῃ, τοῖς, [{4]16, 

Αουτη8 10, 8η4 Βα]ο {πΠ6 ὁ-ϑἴθπη ΘΠ ηρ Βργθδβ ἰο δοῃβοηδῃηΐ 

Βίθιηβ 82π4 ἴο {πο86 ἰπ -ἴ- -ἰἶν, -ὔὖν. τἶτἶῦτ, τῆν, ὅπ -τ; 60Π- 

ὙΘΙΒΘΙΥ, ἰπ Ιδυόπῖο, Ἐ-ὄηι τῷ -ὦ βργθδὰβ ἰὸ βίθμιϑ ἴῃ -Ὁ-,) ἴῃ 

-ἄἅ-, δπά ἰπ -- -ἰδ-. ὙΠ (86 δαἀορίϊοη οὗ -ὦ 88 {Π6 τ ρυϊδν 

Θηαϊηρ ἴῃ Β΄ ΥΌπΟ ΘΟΠΡΑΓΘ ἰἢ6 ὈΒΙΎΘΙΒΑΙ 86 ἰῃ το κ οὗ -ἃ 

ἴῃ {Π6 ποη]. 800. Ὁ]. πουΐον (δ8 887 3). Τῃδ βργοδα οὗ -ῦηι 

(- δ...) ΤΑΥ͂ αν θαρῸ ἰῃ [Π6 ρᾶγοηΐ ἰαπρυᾶρο; δπὰ ναγιϑίϊθβ 

1) Βο ] ΘΟ ΘΓ, -8-ἄηι.8, ΒΓ Ηχ ἀθ8. ρθη. ρίυγ. ἰῃ ἀον ἰὰρ. ὈΥΒργϑοῖιθ, 
Κυλη δ Ζο δοῦν. ΧΙ 819 ἢ. Οδιμποῖ, Ὀ16 ΒΙΙἀθηρ ἀθ8 ζϑηῃ. ρ]υγ. ἱπὶ [ἀρ΄. 
Μοτρῆ. σπίοτβ. 1 201 ωΠἸ, ΒΟΣΣΘΗΌΘΥΖΟΥ, 16 αοπηϊνοηάπης -πᾶσι, ἴῃ 
Ηἷ8 Βοίϊν. Π| 180 δ. Οϑὲποῖί, ὕθον ἄθπ ρθη. ρ]0γ. ἄορ ἅ- Ὠθο]π., ΜοΥρΆ. 
Ὁπίετβ. "Π 111 δ, Βαυιβο]οῦιδθ, Ζι ἀθη αἱ. ζϑη. ρῖυγ. δυΐ -ἄν, -ἴη, τη. 
«ἤν, ϑιιᾶ. κ. ἰάὰρ. ΒβΒρυβδοῖς. 1 117, Βνυόδὶ], 1.90 σκόπει Ρ]υτὶοὶ θη Ἰαἰΐη, 
Μδδηχοβ βθηΐοῦ, 1887, υ. 233. Εὔτβίοιδηη, Ζ0ν ἋΟἰ6βοῖ. αἰξάἀθυίβομον 
Βοοϊπδίίοη : ἀθὺ ζϑη. ρ]υτ., ΚΌΝΗ  Ζοϊίδοηγ. ΧΥ͂ 161 δ΄. (π|εῖϊ δαἀάϊεοπαὶ 

τιαϊίοςῦ ὈὉΥ Ῥοίξοτβ, ἐδίά. ΧΥ͂Ι 888 6). Οδιεμοῖξζ, θοῦ σζεϑη. ρῥίυγ. ἱπὶ 
Θοτπιδη., Μοῦρη. ὕμπέοτβ. 1 232 ᾿Ξ ΜδΗΙ], Ηἰδβεοῖτο ἀπ ρόηῃ. Ρ]Γ. θη Βοσῦο, 
Μόπι. ἀθ 4 806. ἀο Ἰ᾿ΐησι. ΥἹΙ 181 δ΄ 

2) Ῥόθοῖκθ (Βοος. Βοῖϊε. ΧΙ 840) βᾳγ8 ἐπδαὲ γα. -ὧδ δηβῆοτδ ἰῸ 

αοίδ. -Ζξ ἴπ ἐ-Ζξ. 
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οὗ ἀϊαϊοοὶ ἀυγίπρ [ῃ6 βᾶπὶ6 Ῥουϊοα ᾿πὰῦ ἰᾶνο δα βοιῃθίίηρ 

ἰο ἀο πη (6 ἔδοὶ ἐμαὶ -ὄπ Πο6᾽]ὰ 1(8 στουπα 80 ΡΠ ἴῃ 

Βα] ἰο-Β]ανοπῖο ἐμαί δἰου ΑΓ 8, ὙΒΘη Β᾽υοηῖο δὰ Ὀορὰμῃ [{8 

ἱπάοροπάδμηξ οουγβα, ἰὑ ἰβ ἔουπάὰ αἰ πουῦ ἃ τῖναὶ. 

Τία]}16 δα οἰ ἐς ἤάνο 11{{16 ᾿πιρογίδμοθ ἴῃ {Π18 ΘΟΠΙΤΟΥΘΓΒΥ. 

Ρν. 1αἱ. -ὅϊα Ὁγ. [τ΄ "-ὔλδ ἸΩΔῪ ἀυϊί »176}} μᾶν ὁοπη6 ἔγομῃ οἰ ΘΓ 
14. "-ὅηι οὐ [ἀρ. ἔ-ὅηι; ἴου θοΐ ἰαηριαροδ ϑῃονίθηθα ἃ Ἰοῃρ' 
γΟΥ 6] Ὀοογο -Ὁ ἰπ ργϑϊβίονϊο ἔτηθ8. Αραΐπ, ἴῃ {ΠπΌτο- ϑϑηηηϊο 

δηὰ 64}}}6 -οῦῦ {Π6 αυληθν οὗ 0 18 ὑπβκηόνῃ. [0 18 ροβϑὶ 16, 

[6 η, ἐμαὶ βανοηϊο -ὥ τ  1ᾶρ. "-δπι ἀοθ8. ποΐ βίδπα 8]0η6. 

ΤῊ6 φῥγοθίμηϊς οπάϊηρ οὗ ἄ- δπᾶ ἢ- ἐδιϑίθιηβ οδηποὺ 6 

Ἰηϑἀθ ουοὐ ΠῚ ΔΩΥ Οογίαίηγ. Οβιβοῦῦ (Μοόρρη. πὶ. ΠῚ 126) 

ΘΟΠ]ΘοἴΌγΘ8. -ὥηε ἰῃ Ὀοΐ᾿ οἰαβ8θθ. [Ϊἢ ΔΩῪ 886, ὈοΟΐᾺ {11 ΠαΥθ 

δα -"ι 88 ἴΠ6 ἤπα] βοιπά, 88 41]} οὐμοὺ βίθιηβ δά. 

ΝΟῊῪ 885 τορασὰβ (πΠ6 αἰδβισ θυ οη οὗ -ὅηι δηὰ -ὅηι ἴῃ 

αοτιηδπῖο, ἰδ ΔρΡΡθασΒ ἰμαὲ ἴῃ ργοϑίμηϊο Οθυτηδηΐο ΟὨΪΥ͂ 

0-ϑίθιηβ βῃονοά οί! οπαϊπρθ, ὙΠ116 411} οἶμον βδίθπιβ δὰ -ὅη) 

ϑίομθ. [Ι͂ἢ Νουίῃ δῃηὰ ῇδί ἀἰδθυιηδηΐϊο -Φηι βῬᾺΥ6 ὙΑΥ, ΟΠΪΥ͂ ἃ 

ἴον ἔγδθθβ Ὀοίηρ ἰοδὲ οὗ 1 (866 8 845); ὙἈ16 ἴῃ Οοἴμ!ο -ἔηι 

θϑοῦστηθ ἔΠ|6 ΤΘΡΊΪΔΡ ΘΠ αἸπρ' [ῸΓ ὁ-ϑίθιηβ, δηἀ {γί ουηογο ἴουπα 

ἰἰζ8 ὙΑΥ ἱπίο οι ὺ δίθιηβ. ἃ8 611) 6. 5. φαϑίξ τὰ. απϑίξ ἵἴ. 

(ἐπβίθπμβ), γείζ-ξ τῇ. δαύγᾳ-ξ ἴ, βιεηἶυ-δ τὰ., φωμηιαητ-δ τὰ. οἷο. 

-ὃ ττῷῪ Ῥκδηι ἴῃ αοἰδῖο τγὰϑ γοίδ πο ΟὨΪΥ͂ [Ὁ οογίδίη ἴθι πῃ θ 

οἶδβ8θ8, 6. ρ. σίδο 8275 “δπα)δ ἐμσσδη-δ. 

ΤῊΟ Αὐμθηΐϑη οπαϊηρ -ς (σ6η., 106.,) ἀαΐ.,) δηὰ 40].) [88 
ποὶ ὈΘ6η ΡῬΓΙΓΟΡΟΙΙ͂ Θχρ απο: οχϑρ]98Β 810 σαΐΐορ, γε, 

ζαγάμρ, αἴαπρ, πιαῦρ, αϑίογο δηὰ αδίογας. Βυρρο (Βοιγ. Ζὰγ 

οἴγιι. Εἰ]. ἀ6Γ δυηθη. ὅϑρν., 47 1.) οοπ]θοίαγοβ ὑμαὺ -Ὁ ΓΘ- 

ῬΓΟβοηΐβ ἐμ ἀρ. Ἰοσαίνο οπαϊΐϊπρ -δϑὲ ΜΠ ἰΠ6 Ροβίροβι οη 6, 

-- [08 8γἐϊρ τ -ἰ-δὲ - 6η. Βυΐ 1 ἐμαὶ ΟΓΘ 80 [6 π884] οὗ -6ἢ 

τησϑί ἤδγα Ὀθθη Κορ; 80 ἰΐ 8 ργϑίογα 16 ἰο οοραγο 110}. -Ὁ 

(45 γαῆκο)-6 γαῆδοβεο, ὃ 2θ4 ρΡρ. 167 1.) οΥ τ. -ὦ (Αγοβί. ἰος. 

Ρ]. ἴῃ -λυ-ἅ, δ 85θ). 

Οὐπβοπαπί βίθπιϑ ἐμαὶ δατηϊοα οὗἩ ἠ»ᾳρτδάδίίομ, 88 ἤρϑίθῃ.- 

Ῥαίον, μαᾶὰ {ποῖ ψϑὰκ ἔογη ἰπ {(Πἰ8 ὁο480 ἔγοπι [6 ρᾶγθῃΐ 

Ἰδηριαρθ ΟΠ ΑΓαΒ. 
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8 846. 1. ο-δἔθπι8β. Ργ. 1ἅρ. Ἐμίᾳφδην Ἱαρογαπι, Ἡμαόηι 

Ἱυπρογατη,, ΟΡ. 8 240 ρΡΡ. 188 ὦ Τὰ ΑΥΔῺ ΟΟΙΏΙΡΑΓΑ ΥΘΙΥ [ΘΚ 
ἰμδίδποθβ τυϑιηδὶη (ορΡ. ΗδηυδθΖ, ϑ᾽ἰζαμρθῃ. ἋοΥ ὙΊΘπο ΑΚ. 

1885 ρΡγῃ. 7 ἢ; Βαυίβοϊοπιαθ, διπα. Ζὰῦ ἰάρ. ὅρυ. 1 47 ἢ, 917, 

111 4): Κ5.κν. γ7οά. ογὔζᾶηι, ἀξυάπι ᾿ἀθογαπι᾿; Αγοβϑὶ. σολγκαηι. 

Θτ. λύκων: ὁπ ΠοΥ. φιλῶν (Αἰ. φίλων) 866 ἐπ6ὸ Αὐἴδοῦ, ὔΐτ. 

6τ.3 Ρ. 1206. [Ιὴ Τιαίΐη, «οπι -ἰθῆ, Ὀπὺ ΘΟΙΙΡΑΓΔΕΥΘΙΥ ΤΆΓΘ: αδιηι, 

ζαδνιμη, πιοάδιηα, ἴπβοῦ. Κοηιαηοηι; ὕταῦγ. ρΡΊ μά ΚΊὺ ῬΙδου]οσαπι 
φῬγοϑοβοίο Ῥτοβθοίογιιη", Οδο. Ν άυ]δηύπι “Νοϊδπογυση,, 180. 

Ῥεϊοϑίγουι Ὕ οἰ] ἰογπογυση᾿; ἰδ ἰ8 πού οοσγίδίη ὑπαὶ (86 δπαϊηρ' -οηὶ 
ἰα ἐπ6 Τία]1ς ἰδηρυαροβ νὰ8 [αρ. "-ὔηι, 8606 8 844. ΟἿ. ὅν η-, 

οἶα η- βοοϊοσια᾽ ἴὸὼγ Ῥποηι (ορ. 1 ὃ 189 γρ. 124 4), Ορϑιῃ 
ἴπβοῦ. γίαφα (οΐοτο Μαϊαρφηπἶ) ᾿ΒΙΙοσαπι᾽; ἃ 18. ποὺ οογίαϊπ {παὲ 
[ὴ6 ΚοΙδο οπαϊηρ ἔτοηὶ 'ἰΒ ἀρ. ἤδηι, 8606 ὃ 844. Οοἰξ. νυ, 

βαίγα7ξ ᾿οὗ Ὠογάβιμθη᾽ ὑ ἢ ἤ-ὄρι. ΟΑἩ.Ο. εροἴΐο  ὲγίοο, 4180 

Οϑαχ. -ο᾽ Α.5. -α ΟἿἿο6]. -α ἴῸ} ἔδηι; ἔκδηι 18 8.11 Βθ06η ἴῃ 

Υ εϑί-αογπι. ἴθ Οἰϑαχ. δίμάα, Ηγοαδογέησα ἀπά (μ6 Ιἴκ6 

(Κὄροὶ, Ῥαυϊ-Βγδυπμοβ Βοῖίν., ΧΙΥ͂ 114) δὰ ἰπ Οὐϑαχ. ὅδα 

ΟΟΕΥβ. 86 οὗἨ υ᾽, ἀπ ακ͵8δο δοοογάϊηρ ἰὸ Κῦροὶ, ἐοο. οἷξ., ἴῃ 
Ὀἰδοθ- 8168 ΜΏ]Οἢ πα τι -πσα οἴο.,) ὙΠΘΓΘ ἴδ Ἧγ8 ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ 

ΓΟρΑΓἀΘα 88 ἃ ροηϊνο. 10}. οὐ ᾷ (1 8 92 Ρ. 86). 

Ατὐγδη. ἴδβυλ!γ -ἀπᾶηι: δ5.ὺ. ογλάμαηι αἀξυάπμᾶηι, [86 
80[0 Θῃδϊηρ ἰπ ροδύ- ϑάϊς ἰδηριαρο; Αυοϑί. φρομγκαηβαηι (ἃ 

Βῃογίθηϊηρ οὗ -ὦ ἴῃ {86 ρου] 18 ἰπαϊοαίθα ὉγῪ ἰδ6 αἰΒθυ}1 801. 

ἴοση γίπᾳφπῳηι ἰ. 6. γμᾷηἥηι ᾿οὗ τηυγάσγουβ᾽) "), ΟἹ ουβ. δασᾶηπᾶηι 

᾿ἀθογυπι. ΤῊΘ Ββ8π16 ϑπαϊπρ, θοιτονοα ἔγοπὶ ᾿- ἔθ πη8, 18 ΒΠΟΥΤΩ 

ὈΥ μο86 ἰῃ -ὅ- (δ 846), δηα 1ὑ βϑθιιβ ἐμαὺ ἴῆ680 δῦ [86 δίθῃι 

ΜΓ Οἢ γέ ὑ8οα (Π6 ζογπιδίϊοη ἱπ ΑΥγδπ, ρϑυθαρ8 ἴο αἰβυϊη στ 8ἢ 

[ῃ6 ρθη. Ρ]ΌΓΑΙ ΠῸΠπΙ ὑΠ6 866. βίπριϊαῦυ. Τη6 ἴοσιηβ αέμια-διὶδ 
Ῥαϊηια-δ ἢ ϊα8 ᾿αίηια-ϑιε τηλᾶρ 1 παίυγαὶ ἴοὸ ἅπαῖγϑο ἔσίῃμαηᾶηι 
ἰηίο ᾿αίγια-πᾶηλ; οὐ ὙΠΟ. ὑΥρ6 ὙΘΓΘ τπου]ἀθα 50} ραηϊενο: 

ἃ8 ᾿βαϊπα-ηᾶηι (ΒΚΥ. βέμαμᾶηι) Ἰπβίοδα οὗ ᾿βϑαίϊμᾶηι 'π ὀοπηθχίοι 

ἢ Ῥϑαϊπα-δλὶδ οἷο. ΤῊΪΒ υἱὸν (ορΡ. Ηδηυ8Ζ 88 οἰΐβα, ρῥ. 11) 

1) ΤῊΐβ βμογιθηίηρ ἸῶῪ Ὁθ οοιρατοὰ πῆιλΐι ἐμδὲ ἴῃ ἀιομαπανε δοο. 
εἷηρ. ἔοαι. ἴγουι ἄνλᾶνα-, ἀά!αγεηιςοα Ὀθδϊάο ἀμ ἑᾶγενι, ἀπὰ ἐμο Κα. 
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18. ΒΙΡΡοΥΘα ΕΥ̓͂ {π6 [Ὁ] ον ηρ σϑηϊῆνοβ ὙΠΟ. ὈΘΙορ ἴο {86 

ΒΡΘοἷδὶ βαπβκυι ρογοᾶ: δηγδεμάηι Ὀθθῖ46 ὀδἧγημεδηίξ, σό-πὥηι 
θοβιαθ σό-ὀλῖδ, πγ-μάηι οαἰα87γ-πάπι Ὀοϑιάθ ηΐ-δηΐᾷ οαἰαδγ-δ δ, 
οαΐμγ- άπ Ὀθδιάθ οαἰώγ-δοδ. δαμμάηι τ-Ἢ- "ῥαᾷᾳ-πάηι ὈΘδΒια 0 

ῥαρδιίδ, ἀπαὰ ἰδ 18 4180 βαρροτίοα Ὁ {μ6 8.118} ΓΟ- ον θη 

'ἴη ὙΥ̓οβί- ἀοσηδηῖο: (0.Η.6.) σοῦδῦ-πο (Θοίμῃ. σἕδῦ)ὺ Ὀ6Β146 

φίδό-ηι [Ὁ] οηρ σιηφῦη-ο Ὀδδῖὰ6 σωροὶ (δ 846). ΟὈΙΡΑΓΟ 

ἔὈσίΠο6Ρ ὃ 229 θῃ. 1 Ρ. 11. 

Τ41|16. [Ι᾿ Τα {πΠ6 ΘΟΠΊΏΟΩ ἔουη ἔτοπὶ ἰμθ θδυ]θδὶ 

{ἰπ|ὸΒ ἢ88 ὈΘΘὴ -ὕγμηϊι,), 88 ἱἰμρῦγμηι, ἰδίσγα, Ο..1.1.. πο. 82 

αἀμΟΜΟΥΟ τὸ δοπῦγμηι, 8. τϑ- [Ογηδίση ΓΟ] ονπρ -ἄγμι (8 846). 

Ο86. δ αὔτ ππὶ ᾿ϑαβποῦυμη, ϑαπιηϊ απι «418ογηΐη ᾿Α ΘΒουἰ ογτη᾽ 

(υυΣ ΚΙαναίῖαπι ᾿ΟἸΤυδίϊογαπι), ἃ ΓΘ -ουτηδίου [ΓΟ] πρ [Π6 

ΠΟΙΏ. 8Πη4ἃ 8006. δΒῖηρ. ὙΠ ἔ, 8606 Π ἃ θ8 γΡ. 122, ΠῚ ὃ 194 

Ρ. 14, 8 212 Ρ. 90, δηὰ ϑίσοι θοῦ ἰὰ Ῥαυ]-Βν. Βοῖίν. ΧΙΥῪ 189, 

198; ορ. Ὀοϊον, Ο.0.31]. ἔγα)έ. 

Βα] ο- 5] ασοπο. 0.0.3]. οἱδκι [ΟΠ] Β ἐῃ6 Δμδορ οὗ 

ΘΟμϑομδϑηΐ δίθιῃηϑ, 866 ὃ 844. Τηβίοδα οὗ ζγα)} ΜΘ Βῃου]ὰ ΠαΥθΘ 

οχρροίρα ἔζγα7θ, ἴο τοργοϑϑηΐ ἄρ. "-ἰρι (ορ. 8 221 ρρ. 110 ἢ). 
ΕΠΠΟΡ -ὦ ψγὰβ θοισονοα ἔγσομῃη οἰ, ἀπά ἤθη ἤζγα)ζά ὈΘοδιηΘ 

ἤγα7έ, ΟΥ 686 ρῬούῆαρβ {ῃΠ6 οπαϊηρ 8 ἔ-ἶηι, ἃ ΓΘ- ΓΙ Οἢ 

(Ὁ]ον παρ (Π6 ποῖῃ. 806. βπρ. γα σι οΥρῖη8] ἔἘπ8 ἔπΐηὶ 

(8 194 ρΡρ. 74 ἢ, 8 212 νΡ. 90), ορ. Οβο. ϑδ δ ηΐπὶ ἄρον. [ἢ 

{π6 βοοοπα αἰξοσπαίνο 18 ἰσιθ. ρᾳξ)7ὲ ταυβὲ πᾶν Ὀοιτονοα [{8 

εἰ ἴτοῃῃ ἀγα)γῆ, ἴῃ ΤΟΥ ἴο αἰδέϊπρυϊδῃ (π6 ροη!γθ ἔγομι [Π6 

ΠΟΙ. }αζῖ76. --- ΕὟΡ {πΠ6 88Κὸ οὗὨ οἰθαγηθθθ -οὐΐ, ἴῃ6 μεϑίθπη 

ομαΐηρ (8 849), γγὰ8 δαἀορίθα ἴῃ τηοϑί οὗ [Π6 5']αυοηΐο ἰδηρυδρθβ 

ἴῃ ΡΪΐδοθ οἵ 86 -ὦ ἴπ ο-βίθιῃηβ; δηά -οὐὔ δου γ8 βργοδὰ 

ΟΥ̓́Θ᾽ τηοβὺ οὐδοῦ βϑίθῃβ, ἴο 811 οὗ θη ἴπ ΠΟΘ δου ίδῃ. 

Βϑματῖκ. Τιοέϊ. ἐἰὅ 'τῶν᾽ (ὃ ΞτΞ ὦ πιὰ ἔδο σοάοδηέ οὐ ἀταν]οὰ 
δοοθηξ) τιϑῖκοβ ἰξ ὨΘΟΘΒΒΩΡῪ ἰοὺ Θ8ις Ὑποῖμοῦ ἐπ ἰαν Ἰαϊὰ ἀόσῃ ἴῃ 1 ἃ 92 
Ῥ. 86, 5έαϊίπς ὑπαὶ ἤοδηι Ὀοοδπιο δ - τ, πο] ὰ χοοὰ ΟἿΪΥ ἴῸΓ πογὰβ οὗὐἨ τη γθ 
ἔθδὴ 16 ΒΥ1140106. [Ιὲ 18 4180 Ῥοβ81019 ἐο αβϑύχηθ ἐμαὶ ὅ (ὃ) τᾶβ Ὀογγονοά 
ἴγοσα ἐμθ δοουδαίϊνο (ἰὖ8) δηὰ ἐπο Ἰοσαίνο (8), ῥγθοίβοιυ 88 ἐδ δῃδΙΟ 
οὗ δοδίτϑ ἀπ ἔπ ἴκὸ ρζᾷνθ σίϑθ ἰὸ ἃ ἴοσιη ϑοδένι Ὀθβίὰθ δολανι “πυΐο᾽ 
(ἢ. δείάηι). Ὑπὸ Ἰαξΐον βυρροβίϊίοηυ 88 ΤΟΓῸ ἴῃ 8 Δ γοῦΥ. 
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8 846. 2. ἄ-ϑίοτηβΒ. ΤῈῸ Ῥγοθίβηϊο Θμαπρ' ἰΒ ὑποογίδιῃ ; 

866 ὃ 844 γ᾿. 24. 

ΡΥ, ΑΥΔΠ -ἄπι 18 ῬΟΙΒΆΡΒ ῬΓΘΒουυθα ἴῃ ἃ ἴ0 ἡ Αυθϑίϊο 

ϑοπινοβ, 88 υαπαρι Οὗ ἰγϑθϑ᾽ (δ πα δοΙρΡΑγΘ 6 Ῥγόποῦμ ἦᾳη). 

-ἅπᾶηι ΜΒ ἴῃ ΟΧἰδίθῃμοθ ἴῃ ρῥτοθίμβηϊο Αὐγϑη: Κβκν. ἀδναπᾶρει: 

Αγοβί. ἡαρηαηαηι (ἴον Ἐ-απᾶμη), ΟΟΡοιβ. ραγποξαπᾶμᾶηι (ῬοΟΡα]ουβ᾽, 

56ῃ. 9]... ΑΒ τοραγὰβ (ῃ6 οὐἱρίὶπ οὗ [18 δπάϊηρ, 866 ἃ 845, 
ρᾶρο 240. 

αν. ᾿ι͵α(όδων, ἴο]]ονηρ {86 Ῥγοπομλη8} ἀθοϊαπδίου (Ηδοπι. 

τάων --Ξ- ὅν. ἐάϑαηι ὃ 429). Ἡροπι. ϑεάων, Βοροί. δοαχμᾶἄων. 
ΤῊ688. -ἄουν ἀπ -ἄν, ον. [μ680. -ὧν, Ιοπ. -ἔων Αἰΐ. -ὧν. 
Αἰῦ. δά]. φίλων ἰπδίοδα οἵ φιλῶν (Ἰ1οῃ. φιλέων Ὠογ. φιλᾶν) ὉγΥ 

ΒΗΔΙΟΡΥ οὗἨ (6 τηδ80. φίλων, ὁρΡ. ἴδῃ. τούτων ἰῃ οοπίγαϑὶ ΜΠ 
ων Τοῦ σον ὅδ 
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ᾳυδην οὗ {80 Αγοϑί. ὁ δηὰ τὶ ἷἰβ πποριίαϊη), δὴ ἀσύδῃ 

ΤΘ-ἰουτηδοη 6. τηυδὲ Ὅ6 οοπποοίθα ΜΠ (Π6 Ρ6γᾺ11618 (5 Κι.) 

ὑγλαϊξΐ : ἀδυᾷᾶ, ὑγμαΐΐεδιε : ἀξδνοᾶδις οἷἴο., ορ. 88 840, 846. 6. 

φερουσῶν Ηοπι. μουσάᾶων ἴΟ]ονίηρ (μ6 ἐἄ-οἰα88 (8 846). [,αἱ. 
7αοίξγα, ᾿ἰΚὸ -ὄγηι (ξ 846), ἰΒ ἄπ6 ἴο {86 ΒΠΘΙΟΡΎ οὗ -ἄγιη. 

ΟΟἾν. ἐημ86. ἢ- (ὁρ. 8086 π- ὃ 846). Οοἴι. “"-σπάγσ, Ο(Η.α. 

φσμξπῦπο (κρησίο 18 1804 64), ὁΡ. ὑπ6 ἐΖεβίθιῃιβ, Οοἵῃ. 8ἐ67 

Ο.Η.Ο. 8ἰρρεῦηο, 8 846: ΡοΥπαρ5 ͵λ ΤΠΔΥ δαὰ Ο.Ἡ.Ο. αἶφτηο 

ὋΣ ὈΓΆΎΘΙΒ (οΡ. ἀαΐί. ἰπβέγ. ρ]. αΐσῖτηι 8 882). [[π|}. ἐδηιδᾷ 

σοδαποςὶῶ, Ο.Ο.8]. χοηιζ7γὲ υοσαδίη, ον. δαδὲή͵ φη}}7} ὃ 84θ. 

ὃ 8ϑ48Ἠὡ 4. ἐ-ϑίθιηβ. ΡΥ. 1ἅρ. -Οὄνι,) "ομτδηι ᾿ονϊαπν 

Ἠνγρέλδηι τα, 866 8 844. Αγρβί. ζαοψπι ἴου ἐκαμίαηι 

([ 8160 νΡ. 144) ἔγοτῃ ζαυΐ-, ἴῃ6 πδπὶθ οὗ ἃ ἀθοῆοῃ. ΟἿ. τριῶν, 

ὀίων, 8606 ὈοΙο. [,8[. οὐ ἐμγγίηι ἐγίι; Ὁταθῦν. ρογαογῖο 

(Ἰδαπΐπρ πποογίαϊπ), Ο8ο. Τἠή αι Ὑοϑαϊστη, Του πορυπη 

8] {τ Ῥογίϊοπυπι (ρθη. β'ηρ. αϑδίθὶ8). Ο.Ἶν. ἄξιο π- ἴοσ 

"-ἰόηι, Οράπι ἰπβοῦ. ἐγία (Ὀοϑίογο φιαφα) ἵγίαπι᾽; ΟΘ4}1. Βνίραξίοηι 
(Ῥοπε]απι᾿ ϑίοκοθ, Β6ΖΖ. Βοίἐγυ. ΧΙ 129). Οοἰῃ. δγύς-δ (ἰπβίθαά 
οὗ -ὅ, 8 844) ΟἬΗ.Ο. ἀγῖο (ἔξ [Ὁ] αἀγ), ΟΑΗ.Ο΄. φοβίθο -ἴο 

Ιη.,) Θθηδίθ0 -ἰο ἔ,, Ο.106]. οἶσγα (εἶφνη ὁ1κΚ) [1μ0ἢ. πακοερσιῶ; 

Ο.Ο 1]. ρᾳξίγ ποδῶν -ξδ (866 ὃ 845, ρᾶρα 247), Ὀυΐ ΘΟΠΙΡΑΓΘ 

ὙΠαὺ 18 8614 Ὀρίον. 

Ατγᾶῃ. Αγυρδβί. σαψ-αηι ῥγαν-αρι (ΑΥα. υἱπάπι ἐγτηάηι) 
ΜΙ βίτοηρ βίοι Κὸ ρ6Π. βπρ. αψ-ῦ, 866 ὃ 28] Ρ. 120, δπὰ 

ΘΟΙΊΡΑΓΘ παγ-4ηι -ξό ρα, μαγ-οάρι 8ὃ 851. ΟὐὈμπδίἀοτίηρ {πδί 
Αγοϑί. ναψαπαηι ἰΒ ἃ ἰγδηβίοσσηδίοη οὗ σαψαπι ὁ ἰἢ6 ΔΠΔΙΟΡῪ 

ΟὗἨ ο-ϑίθπιβ, Δ ΙΠΔΥ͂ ἰπίογ ἔγοῃ 851Κτ. ἐγαψάπάηι δὲ ΟἹΔΘΥ 
Ἠτγαντ-ἄηι1), 8η4 ἴπΠ6 β8π|6Ὸ ἔρθη 8 ἱπαϊγθοΐ ουἱάθῃηοθο [ὉΓ 

Ἐχαῦναηι τα Αυγϑβί. ζαοψαηι, δπα {π6 1116. 

5κυ. ἀὐμᾶι Μοα, άπ Αγοβϑὶ. αξίπαηι,) 'Κ -ἀμᾶηι, 

860 ὃ 840 ρΡ. 246.ἀἁἩ. Το ἢγβί ζογπιϑά ἴῃ ὑγ. Ασγδὴ ψγὰ8 ρου δ ρ8 

1) Βμλ]αγὶγ ἐπο Γἱεἢ. ρου. ἐγύ7ϊῶ, Ὀθοδθθο οὗ ἰξ8β δργοοθης υἱέ (ἢ 6 
-ὦ οὗἨ ο-δίοιμιβ (848 ζείμν 2), ο4116 ἃ ἔογίι ἐπ ἀϊα]οοίο 106. ἐγ ἡ ϑὸ ἱπβιοδὰ 
οὗ ἐγ)εδὲ. 
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Ἐμηᾶηι Ὀοβιάο Ἐ-ἐ-δὴξδ Δα 5. Π}}1ΔῚ οΆ868; δπὰ ὁ νψ88 ᾿ἰϑηρι μοποαᾶ 
ΡΑΓΕΥ {πγουρὴ (86 ἱπῆυθποθ οὗ -ἅπμᾶηι, Ὀὰΐ ῬΑΥ͂Υ, πὸ ἀουβύ, 

ὑβγοῦρ ὑμαὺ οὗ {86 ποιῃ. 860. Η]. πουΐοῦ (8 889 ρ. 289): ἴῃ 

ΘΟΠΒΙΔοΥηρ Αγυοβί. αδέμαηι, 88 ὙΠ δᾶτμπαμε (8 849), 1ὑ πηαδὲ 

6 Το ΘΙ ΓΘα (μαὶ (Π6 υλη  Υ οὗ {πΠ6 Αγνοβί. ἡ δῃὰ μ' 18 

ποογίαίη. [Ι͂ἢ Ὑοαϊο ἀγοδθ [π6 ἔυσίμο ῦ οπάϊηρ -2η:. ΔΠΔΙΟρΟΙ 8 

ἴο -ἄηι, 88 8 γέηι ἴτοιη δγέ- Βῃϊπίηρ᾽, δηᾶ ἴῃ ἃ 8112}}8 ὍΑΥ 
«ἄηι ἀπ -ηι Ὀσοδιάθ -ὠπᾶηι δῃαὰ -Γμᾶηι (δ8 849, 8351). 866 

Βανί μοϊοιηδθ ἱπ 622. Βοϊίν. ΧΥ͂ 208, ἀπα μἴ8δ δίιἀ. ΖῸ} 166. 

ϑργ. 1 4 ἢ. 91 δ΄. 

ατοοῖκ 88 -ἰῶὧν ἴῃ βυθδίδηϊινοθ ἰῃ 81} αἰαϊθοίβ θὰΐ ΑἰΟ, 

88 βασίων (πολίων ΤΩΑΔΥ͂ ΘΟΠ16 ἔγοπι πόλῖ-ς, 866 8 854); τριῶν 

ῖ8 Αἰ ἴοο. Αἰ. βάσεων ὄφεῶν ὙΠ ε ἴγομπη [Π6 βίγομρ βύθπι, 

ΔηΔ σι} (6 δοσθηὺ οὗ βασεος βάσεως, 866 8 281 γ. 120: 

ΟΟΙΏΡΑΓΟ βάσεσι Ἰηβίοδα οὗ βάσισι (8 860). 

ἴῃ 1μαἰἷπ, -ἰμηι ᾽48 ΒρΡΥΘΔα Ὑ]ΔΘΙΥ διηοηρδύ ΘΟμΒοηδηῦ 86 η8, 

ΡΑΥΠΟΌΪΑΓΡΙΥ πές ραυ 0168 (806 θ6]9) . Τῃ6 τϑϑυ Πρ ΡΔῚΓΒ 

οὗὨ ἔοστηβ, δπὰ δὴ Ὁποουίδ ΠΙῪ 88. ἰ0 οδογίδὶπ οὐμοῦ βίθιῃηβ, γτϑϑοῃίηρ᾽ 

ὍΔοΚ ἰο ἐπ ρῥγθ- Πα }16 ρουϊοᾶ, Ὁ σοῦ τὸ πάνθ (84 γ) οἱναίαί-- 
τὴν ΔΙοΡ σὰ οἱοίαί- θη (1 8 102. Ρ. 810), οομμθίποα ἰο 

Ργοάμποθ ἃ ἔδυ ἰπβίβποθθα οὗ -μῆι ἴῃ Οὐ ρῖπαὶ ἐ-βίθμβ, Ὑ ΒΙῸΣ οὐρὰ 

ἰο πᾶγῦο -ἰμηε; 6. 5. ἀρμην οαΐιη ὈΘβ 46 αρί-ι οαὐίειηη. -ἰΟΥμ0, 

ἰπϑέθδά οὗἉ -ἐμ1, ἴῃ ὨΘΌΓΟΥ σοηϊνοβ {Κκὸ οϑοξεσαϊἐὄγιη ἀπο δγιν 

νγ88 0816 4. ἕογί ὈῚ «ἴα ἴῃ [Π6 Ποπι. 800. 
ΟΟΙν. μαΐδθ ,-) δ8 ἴᾺ 88 18. ἴΌσα ρΌΘβ, τὶρηὺ 06 ἀογίνθα 

ἔροτι "-ο(ἱδ)- πηι πϊίμουὶ αἸΠουγ: Ὀὰὲ 1 866 πὸ βϑυϊβοϊθηί στουμὰ 

ἴογ ἀοίϊπρ' ἴ. ἐγξ ".- ᾿στϊυτη᾽ μ88 ποῖ θθ6θὴ ἀδυθορθά ΕΥ̓͂ βουπά- 
ΟΙΔΗΡΘ ΤΠΘΡΟΪΥ; ὁ ἢὰ8 Ὀθθὴ δββι πη]αίθά ἰο {Π6 ποπη. 800. ἐγξ 

(ερ. αῦογθ, Ο.Η.6. ἀγῖο, δά 8 845 Ρ. 247 οῃ Οβο. 8.41 π1π|). 

αοὐἢ. πιᾶβ6. σαϑίξ ᾿οΥ̓σιυιοβίβ᾽ [Ὁ] οὐχ (ὁρ. σαβέϊβ 
φαβία : υμιἷῇ8 ομζα); [6 ἔδιη. απμϑὲδ ῖΒ ἀου θύ1688 Ομ ΘΗῪ ἀπθ ἴὸ 

δαύγφ-ξ (0.Η.6. δωγσ-ο)ὺ Ὀοβῖ46 δαώνγφί-"ι (Ο.Η.α. δωγοὶ-") δαὰ 

[86 ’Κ6 (ορ. 1,αὐ. ἀριι ἰπϑίθδα οὗ αρίτμηι, Τα. ἀγα Ἰπβίθαα 

οὗ ἀνδᾷοσὶ ἢ). ΤΉΘ ἔδπι., 88. ημάξίοῖριδ (Πότ. βίῃρ. πάϊθιη,-8 Ὑθυηρ, 
Ὀ]ΑΒΡἢ ΘΠ) ΥἾ., [(Ὁ]]ονγ8 ημαπαφοῖη-ὃ (ποπι. βίηρ. ηιαπασοὶ ᾿ογτονα), 
Μ ΠΟ οαυβοα {Π6 οοἰπίηρ οὗ ποιη. Ὁ]. παϊξοίηὖβ οἢὴ {Π0 ΔΠΔΙΟΡΎ 
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οὗ σέδδϑ; οὔμοθ ψὸ τηϑοὺ ὙἱῊ 4 ἀεί. Ρ]. -ὅι, πηζαύγοίησηι 

Ἵπ 811 ὈΠΡΟΓαΘΏΒΟΙΘΠ 688, (ἀ δῇ. ρ}].), ἃ τιϊβίγβηβ᾽ἰίοη οὗἩ ἐν παντὶ 
ἀβαρῆ (ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα), Τ| Οοτ. 11. 9, οπ {π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗἁ 

σίδδηι. 

ΑΒ ἰο 110}. γέ ἴτοτη ἀγα δδ-8 ἀπά {μ6 [1κὸ, βθ6 ὃ 402. 

0.0.5]. ρᾳξ)ῖ τλὰὺ θ6 ἀογίνοα ἔγοτῃ οἰἴμοῦ "-ἰτοηλ ΟΥ ᾿-θἴ"ΟΉὶ 

(ΟΡ. Ρ. 247), ὀοιιρατο ραᾳ)θ ὃ 811 Ρ. 217 δῃὰ βδυηπου- ἃ 8 849. 

8 849. ὅ. ὡ-βίθπηβ. Ρὺ. ἀρ. -(μδηι, Ἰβαπ( δὴ 

ῬΠοσγυμ,, 806 8 844. Ανγοϑβί. ψἄῤισ- τι ἴγοτη ψᾶξι- ᾿Ἰηδρ᾽οἰαπ᾽,. 

πα (6 Κὸ. Οτ. Ηοπι. γούνων δούρων ἴοΥ ἤγονέ-ων ἔδορ-ων. 

[,αἱ. πιαπμηε (αἾ8δὸ οοηίγαοίοα, ραδβϑηι ΟΜΝ, οἷθ.)}., ἸΏΟΣΘ 

ἸΚοΙγ ἔτοπι Ἐ-(εὐμ- ὅγε ἴπδπ ἔγοιη "-ομρ-ὄηε (ἐγουρ {86 ἰπίογ- 
τηθαϊαΐθ δίαρο ἤςομ-ὄηι). Οοίῃ. φιαμμξ (Ἰηϑίοδα οὗ -ῦ, ὃ 844) 

ΟΙΗ.Ο. Οϑαχ. παῆπὸ τῷΊ "ηιαηῃ-ῦηι. Τήϊῃ. 8 - ὦ ἴοΣ ἔϑῶημα 

Ἰ|Κκ6 8:ὦ ἴον "βομῶ (( 8 184 Ρ. 160). 

Αὐγδαη. ΞΞκν. οηππάηι, Αυοϑί. δᾶζωαμ, ΟΡ σβ. ραγβυμᾶηι 

Ἰηυ]ογυχη᾽ (ορ. Βανβοϊομμαθ, ΒΖ. Βοὶίυ. ΧΙΠ 10) ἀαλψινἄηι 
τορΙοπ τ᾽, ἴο Ὀ0 οχρίαϊποὰ Ι|Κκὸ -ἔμαηι (8 848). Τμὸ Ὑοάδϑ 

Ἦδγθ α]80ὺ -ὥηι, ἀαϑυνάηι ἴτοη ἀάθψι- ἋΠθΘΙ Ιου τ, |κΚ -ζηι; 

866 ὃ 848. 

ατθοκ. ἡδέων δπαὰ πήχεων (Δοορηίοα [ο πιαίοἢ! πήχεως), 

ἢ δἰσοηρ δίθπι, [Ὁ]]οχίηρ ἡδέες οἷο., ορ. Αἰ. βάσεων ὃ 848. 

ΟΙά Ιτἰ8. δήδο π-) ἃ το-ϊοσηδίοη [Ὸ]ΠΟ ΠΡ ἐπβύθ 8. 

16 18 ποὺ Δ|]1Ο 816 ἰοὸ ἀογῖνο (86 οπᾶϊηρ ἔγοπι ἔ-εμ-ὄηι (88 
ὙἸμα βοὴ ἀοο8, Ῥ40]- Βταυπο᾿Β Βοὶίν. ΙΥ̓͂ 250), β'ποθ -ορ- σου 

παγθ θθοοπιθ -οὐ- ([ 8 66 ν. ὅθ). 

αογᾶπῖϊο. Οοίῃ. 8ϑμηπῆυ-δ [ὉΠ] ΟΡ 83.578 ("ϑμηὴ-ῖ2). 

ΒΙΏΠΑΥΥ ῥοσμαρΒ ΟΑΗΟ. 9,60, ομπΐε οὗ (ῃ6 Κπθθβ᾽ [ὉΓ 
Ἐρμ-σ(). ἀπ ὁπ δοοουηΐ οὗ ἔπ6 ᾿ἰκθῆθθβ ἰοὸ φοϑίθο ἍΘ ὮΔΥΘ 
ἴθ ποῖη. 866. δ8έδὲ δπα ἀαῦ. 8 ξ-ηι [0] πρ {πΠ6 ἐ-Βοχίοῃ. 

0.0.8]. ϑὁνηπου-ἴ, [ΟΠ ηρ ποπὶ. 8." οῦ-0. 

8 8δ0. 6. πεδίθιβ. ΡΥ. [ἅρ. "ξινη- ὅπηι ᾿οδηυτη,, 866 
844. ϑ8,κν. ἐήητ-ᾶηι μλδῃτ- ἄπ ἀξηιαη-ἅηι; Αγοδί. 8) -ηὶ 

αϑαοη-ἀπι (αϑαυαῃ- ὋὭἌΟΪΥ, ρῖοιβ) ἐἑαοσριαηταᾷια (ἰαοχηιαη- 
'Κίμ8}:}Ρ. ΟὟ. κυν-ῶν ἀρνεῶν, τεχτόν-ων ποιμέν-ων, ἀγών-ων 

πευϑήνςων. ΤΤι,αῖ. δοηηοια 7μυθητίηι., ἴΏΒΟΡ. ΟΜΝ ΟΉ -ΟἼ,. 
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ΟΟἾν. οοπ π-, ἄγαη ἢ-- ΟοΙἢ. αὐῪδθΒη-8 Α.5. οασητα Ο.106]. γαη-α 

θαητα ᾽οὗ οχου᾿, οἴῃ. αδη- ᾿οὗ τηδπ᾽, φιπαητδ ἢαίγίαη-ὃ ᾿οὔ 

Πραγίβ (-ὦ ἰπϑίθραοαά οὗ -ὅ, 8 844), ἐμσσῦητῦ οἵ τοπρπθδ᾽ 

"παηα φοῖη-ὅ οἵ οτονθ; ΟΑΗ.Ο. σονιῦδ-ὁ μογχζῦητο Μιὰ [86 

βίοθη ἰγαηβίοσηθά ὁ ἰῃ6 ἈΠΑΙΟΡΥ οὗ ἐμηρῦητο, ορ. σονηῦηι 

λογεῦηι (8 884). 1,1. ἀϊα]. δζιμ.ἃ, αὐηιοη-ἃ; Ο.Ο.Β]. αἴη- οὗ 

ἄαγθ ( ὃ 114 ρ. 856), ζανιοη-, σοηιϊ)απ-ῖ οἵ ΘΟΕ ΠΙΘΠ᾽ 

(1Π| 8 11 γ. 862). 
1,αἰΐϊπ. ΒΆΓΘΙΥ -ἡμηι, ΤῸ] Πρ ἐσϑίθ 8; 88 σαγη-ἐμη. 

Βδ].0- δ᾽ δυοῦΐο. [[11ἢ. αζηιοη-ἃ νὰβ {16 δβίδγεπρ ροϊπὲ 
[Ὁ ΟΥὮΘΡ ἐγ 0η8 οὗ {ῃ6 ἰγρθ οὗἨὨ ο-ϑίθιηβ, αζηιεμταΐ οἵο. 

((86 Αυΐμον, 111. ὙΟΙΚ8). πὰ Μᾶγο., 801. ΠΙρΡῚ 11Π. 88 

ΟὨΪΥ͂ ϑζμη-τὰ αἰηιοη-ἰῶ, [Ὁ] ον ἐσδίθηβ. 80. α]80 Ο.0.83]. αἵη- 

“Ὁ -, Ὀοδιὰρ αὐη-ἅ. 

ὃ 861. 7. γεϑίθιηβ. Ρυ. 1ἅρ. Ἡπᾶΐν- ὅπηι ̓ τλαίσαμα. Ἰαάδέγ- 
-ὅπι ᾿ἀδίϊογαμπι",, 866 ὃ 844. ΚβΚνι. γοά. βράβν-ἅπι (απῖ406), οὔθ 

παγ-ἄηι τς Αυνοδὺ. παγιᾷηὶ 1Κὸ ρθη. βἰηρ. πάγ-αϑ (δ 285 Ρ. 126), 
ΟΡ. Ανοβί. ναψ-αηι ὃ 848 Ρ. 249. Ανοβί. ριᾶῤγ-αηἪι ἀἄῤν-εαηι, δέγτ-αηὶ 

δηα 8ἰἄγ-4 ἴγοτῃ δέαγ- ᾿ϑίατ'᾽, ἐδγ- γα ἴ. ̓ ἰτατη. τ. Ηοπι. πατρ- 

-ὧῶὧν ϑυγατρ-ῶν Αἰῇ. ἀνδρ-ῶν, ἀπ ὈΥ το-ογιηδίϊοπ Αἰξ. πατέρ- 

των μητέρτων (ΪΚ6 ἡδέτων δηᾶ (π6 116); δωτόρτ-ων, δοτήρ-ων. 

1αἱ. πιᾶϊν-ι., αἀαἰίδγτμηι; Ὁτηῦτν. ἔσαύσ τη ἡγαίγοηι ταϊτατη.. 

Οβο. ἔγαϊγύ πι ἱγαίταπι' πογμθὶ ῬΥϊποίρυμι, ποῦ] απ. Ο.1ν, 
“παίλαν η- ὑγαίδανγ π- ἴον ᾿-ἰγ-δηι Οὐ Ἐ-ἑογ-ὕηι. Αοἷῃ. ὀγῦβγ-ξ 

(ἰηϑίοδα οἵ -ὅ, 8 844), ΟΗ.Ο. τινοίδγο. [1ἀἴ}. ἀϊα]. »ιοέον-, 

Ο.0.81. »παἰον-, ἀαἰοὶ- ᾿ἀαϊοτυμι᾽ (Π 8 122 γῥ. 889). 

"γείμον- ᾿ἴουγ᾽ ἀουθέ]οβ8 μα σϑη. ρὶ. ἔἘρφείων-ὅηε: ορ. 5Κτ. 
οαἰμγ-μάνε ἱπϑίοδα οὗ ἔἘοαίμγ-ἄπε (8 845 τ. 247), Ὅτ. 1,680. 

πεσύρ-ων,͵ Ο.106]. ὄύμσενγγα “ι Ῥγοποιιῖπαὶ οπάϊηρ (ορΡ. ὃ 168 

Ρ. 11): Ο.0.81]. ἐεέψν- ἃ (ψ τξξ ἢ). 

κυ. ἀμγ-ἄηε (ἀ- ἰπϑίοδα οὗἨ αἦ-, 8606 1 8 480 γ". 804) 

ΟΙΗΗ.6. ἀμν-ο ΟἿςο]. ἀνγ.α 11}. ἀὰγ-ἃ (ἀπα αἱν-τῶ, ΟΠ] ΘΙ ΟΠ 6 Γ 

111. ατ. 188) οὗ ἀοογϑ᾽. 

Ατγδη. ϑραοίαὶ ὅν. το-οσπηδίϊοπβ ἀγὸ τε γηάινν, ἀάέγηάηι 
ἀαἰιγάνε, ἸΆΟΤΟ ΓΆΓΟΙΥ σι ἢ -γηᾶι; ἡγμάρε ἡηάπι ᾿ἀνδοιὼν ; 

οαἰαογάηε οαἰαϑγηάηι ἴ. οαἐμγγμάηε τὰ. ἱτεττάρων 866 ὃ 845 
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Ρ. 2411. 1π ϑαβ να α180 πὰ ηγηϊ, {κὸ -ξηι, 866 ὃ 848 Ρ. 250. 

Αγνρβί. ἐϊδγαμαηι ἰπϑίθδα οὗ ἐΐόγαηι (ΟΝ ἰ8 4180 8664), [|Κ 

σαψαπαηι, ὃ 848 Ρ. 249. 

ΟἹα τἰβἢ, ἴῃ δαάίξοη ἴο {πὸ οἱ] ἔογχμδίίομ, Π88 -ἰγα Ἡ-, 

ὑγαίμγθ η-, δγαϊθγο η.-, ἃ το-ουπιαύϊοη [Ὁ] ον ηρ {Π6 ἐ- ἀΘΟΙΘΗΒΙΟΠ, 

οΡ. ὀγαϊμγὶδ {κὸ μαϊμὶδ ὃ 885. Τῇ ἔρϑιη. ἐθογτα η- ([Πγθο) 

εθἰμιθογτα - (ἴο}} [Ὁ] ο8 ἵῆπα π- (δ 429). 866 πα ΐ8οἢ ἴῃ 

Ῥαυ]-Βυ. Βοῖίν. ΤΥ 224. 

Βαϊίο-δϑ]ανοπΐο. Ηἰϊρι 11. ηιοίον-ἐ [ΟΠ] (Π6 ἐ- 

ἀφοϊθηβίοη, 80 αἷδο Ὁ.0.3]. αδέέον-Ἴ})}, ἰδοϊαίθα ἴῃ Ο.0 81]. 

ἢ 862. 8. ϑίοιηϑ οῃαΐηρ ἴῃ 8η ΕΧΡ]ΟΒΙΥΘ. 

Ῥγυ. ἄρ. ᾿ὀλγδηρφί-ὅηι (866 8 844). Κ5κτ. ὀγλαί-ἄμι, Αὐγθϑί. 

δογ ζαί-αηι δογ ζαπίταηι. ΟΥ. φερόντων. Τιαῖ. ζεγοπέ-ι Ργαθ- 

-δ0πί-ἰῃπ β8οπαπί- ἢ, 180 ζογοπέ-τιη οἴο. (ΒΒ οΙοΓ- ὙΠ 46] 1146, 

Οτυπάᾶν. 88) πκ ποπι. 866. Ρ]. ποαΐ. γογοπίςία (δ 842 ῥ. 242). 

ΟΟἾν. σαγαξ η-.- οἵ. “γηῦπα-ὃ (ἰπϑίθαδα οὗ -ῦ, 8606 ὃ 844), 

Ο.Η.α. -ιἔιπίο. ἍΝ ἃ ἐο-ϑυίῆχ, [1{π. οοδαποφ Ο.Ὁ 81. 

υϑραθῆῆ. ϑ8.κν. ααἰ-ἄμι, ΟΥ. ὀδόνττων, 1,αἱ. ἀοηέςι, (ΤΆΟΤΟ ΘΟΠ- 

ΤΏΟΩΪΙ αθμέ-ἰ 0), Α.5. ἐδσᾶτα Ο.1ς6]. ἑαπητ-α, 1. ἀαμί-ἃ 

'ἀΔοπίυπι, --- ὅΚν. αἀαξάϊ-αγι Τάϊῃ. ἀοϑείμι-ἃ Ο.Ὁ.8]. ἀσϑεί-ἴ 
᾿ἀδοδάυμι, --- Οβο. Πἰἰπἀ{π ἹἸἰπ α,., Ο.Ο.8]. ἐοἰρέ- οἵ 

οαἰνοβ᾽ (ορ. 8 244 ῥ᾽. 142 [)). 

5Κν. δαγάά-ἄπι οἵ δυΐξαπιπδ. Ὅτ. φυγαδτων. 1ιαἰ. ἰαρὶά- 
«μι. Ο.1ν. ἀγμαά η- ᾿ἀγυαϊάαμη, ἀοί!. ἑαῤοιρέ-δ (Ἰπϑίοδα οἵ 

«ὅ, ὃ 844) ἴῃ ἑαέμιρεἐξομιά 00᾽, ΟΑΗ.Ο.. φολαηφο ἽΟ0᾽ Ξξε-. θυ. 

δεκάδτων, 886 ὃ 119 Ρ. 48; ἴῃ Νόοτῖβθ, ἴοο, ἔπ γ6 Τ]ΔΥ Οὁπ06 ἢᾶΥΘ 

θδθὴ ἃ πογὰ Ῥῤλωρηία- πα.) Β5.ν. ραά-ἄηι, τ. πούὐ-ῶν, Τα. 

»οά-ιηη, ΟῊ.Ο. μμαψ-ο Ο.166]. ῥοί-α 'Ῥοάμυηι. 

1) Τη8 που]ὰ οχραΐη ἰῃ9 υπθχρϑοϊθα ἀ-ὙΟὟΘ] ἴῃ Νογβο Ευη. δν᾽- 

«ἰαμπία δῃὰ Ο.106]. δγείίη ῥγοϊίἄπαο οἷο. ΤῊΘ ἔοτπι ᾿ολμμηία- ὦ ΤΩΔῪ 
μᾶνθ ὈΘΘὴ ὙΓΤΟΏΡΙΥ δηαὶγβοὰ ἱπίο Ῥξελιιαλπα; Ἰηάοοᾶά, ἰῃ 9 δῃηδιορίοαὶ 
ἔοτηι ἑαϊμμηίαίδεπα ον ἰμαὶ ἑαϊμωμίδλιπὰ παὰθ πυϊδυπἀογβίοοἂ ἴῃ 
αοἰμίο. Τη86 πιϊδίαϊζο οη0Ὸ0 τηϑᾶρ, 18 α ταϊρηλ Ρ888 ΟΥ̓́Θ’ ἰὸ (ἢ 
ὨΌΌΟΥΒ 18 δηὰ 80 ἔοτί, ἰδ κίης [ἰΠ 9 ὉΪ6Δο6 οὗ ποὶρ ὁ: ΘΥ̓ΘῚ 88 πϑρρϑηϑὰ 
ΜΉΘη ὁ ϑρτοδὰ ἔγοιὶ -χοντὰα ἴῃ ατοοκ, ὃ 116 Άθηι. 23 Ρ. 31. [Ι͂η [Π]18 ο880 
Νοτθθὴ (Αὐἱεῖν {γ ποτὰ. 410]. 1ΠΠ 26, Ῥδὺ} 8 ατγυμάν. 1 508) πουϊὰ ὈῸ 
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5κν, μόῥ)εαηι (ἀοβίγουβὴ. ΟὟ. μειράχτων, ὀρτύχτων ὀρτύγ- 

των. [μαἱ. πιογοίγϊοτιηι, ἀπὰ σι -ἡ ἢ πιογοίγτο-ἑιι ζοἰζο- Ἢ 

εἰς ἴῃ δθδυπιΐηρ δ -ἰἀδιπα τὸ Οοί. -ἰδλδμπὰ ἴον Νογϑθ, δυὲ στοᾷ ἴῃ 
δϑδαϊηίηρ δὴ οἷά δοϊδαὶ ὁ:  ἰπ (μ6 ἢγϑὲ 80}18010 οὗ Ἐ(εζηι. 

Αἴονῦ ἐπὸ ἀϊδουδββίοη οὗ ἐπ Νυμιθγαὶβ ἰπ ὑ18 γοϊαθ (ΡΡ. 1-- 532) 
88 βηϊδηθά, ἀρροδγοὰ ΄. βομιην ἀν ποτῖς 6 σγδείηιαι ἀον Ἱπαοσεγηπαη θη 
μπὰ ἀα8 δμγο». Ζαλ᾽ουδίεηι (ΒοΥ]η 1890). πη ἐπὶβ τΟΥΚ π6 ἀϊδοιβ86β 
αοίῃ. ἐαέμμεηίξημηα ΟΑΗ.Ο. ζελαμσο δπαὰ 41] οοπμηθοιθα σἱτἢ ἐπθι Οἢ ὙΠΟ]Υ 
ἀἰογοηΐ ῥυϊποῖρ]ο8. Ηθ δηδῖγβοθ ἑαίλι-ἰξλμηα,, δοιὰ οχρ]δΐηθ ἔπ 9 Ὑ οδβὲ- 
ἀθγπιδηΐο Οχργθββίοηθ ὈΥ ἃ βυρροβοὰ ἀοίμ. ὁλπα ἑαίλμέξυ “ἐοηἴο]α 
μυπάτοά᾽, ὙὨΐϊο π6 Ὀο]θτθθ ἐο αν Ὀθθῃ ἰϑυϑ]οὰ σίὶξ ἑαέλιη-ξδμΝα 
ἴῃ αἰϊδογοηὶ ἀϊγοοίθηβι6. [[ οδηποὲ ὮΘΓΘ ἐθγαϑῆ οὐξ ἐπδ ᾿ἰηἰογοδῦϊης 

αυοϑοι; Ὀπὲ 1 νουϊὰ ΒΔΥ ἐμαὶ ἴῃ ἸῺ ορίπίοη ἐΐιθ ΥἱοῪῪ βυρροδίθα δΌΟΥΘ 
(ρρ. 40 8.) γν6}} Ὀθδβ δοῃρασίβοῃ σὴξῃ βομνι ἐδ. Βομπιάλ (Ρ. 839) 8068 
ὑπγθο τηδίη αἰ ΠΟΌ]ἐ168 ἴῃ ἰς. (1) Τμαὲ ἐμθ βοοοηᾶἃ μαζὶ οὗ Ο.(βαχ. αηδ- 

«δἰδμπία οαπποὶ ὉθΘ ζ6η. Ὁ]..) ΟΡ ἰδ τηϑὲ πᾶνὸ οηἀοὰ ἴῃ Ὁ. --- ΤῊΪδ δἰδέθιμθης 
8 ἀϊορτονυοὰ ὈῚΥ ἐπθ μου ϊεῖνοθ ἡγέμπάα κίπαα οἷο. (8 845 ν. 246). (2) Τμαὶ 
Ο.Η.α. ζελαησο ἀοίῃ. ἑαέλειπί- ἂο ποὲ δθβιγοῦ ἰο βῖκν. ἀαξάϊ-ἄνι αν. δεκαδ-- 
-ῶν. -- Τΐ8 βἰαίθπιθηΐλ οου]Ἱᾶὰ ΟἿ Ὅθ ἰυδιϊθοά γοτο ἰὲ Ῥγουθᾶ ἐπὶ ἐπθ 
Ἰηογομδηζο οὗ ἐθπυΐδ δηὰ τηθᾶΐα ἰῃ ἰ0 ραγοηΐ Ἰαπρῦδχο ὩΘΥΘΡ ἴοο κ ὉΪΔ66 
δὶ 411, οὐ αὶ {π6 δυρυπιθηὶ οουἹὰ ποὶ Ὀ6 πϑδοὰ ποῦθΘἬ.Ό ΤῸ ἐπ18 ομδηβο 
1 ἀγον δἰϊθηθου ἱπ Μογρῆ. ὕπὶ. Υ͂ 18: Θοπραγο 8 177 Ρ. 84, δῦουθ. Ιὲ 
8. Ὑ611 κπόονση, δηᾶ δἰξοβέθἃ ὈΥῚ ΠΙΘΏΥ ΘΧΘΠΙΡΙ]698 δὲ ἐη6 ργοδϑηΐ ἀδγ. ΤῈ 
δϑδβδοσχίίοη (Ρ. 21 οὗ ϑβομη δ ποῖ) ἐμαὶ ἐπ ἱηβοχίοῃ οὗ Ὑμῖοῖ δεκάς 
-αἀδος Ἰπδίοδα οὗἩἨ ἥ-ατος 18 8 ΘΧΘΙῚΡ]Θ ΒρΡΓδη ἔγοπι ἔμ6 ΘΗΘΙΟΘῪ οὗ ᾿Ε2λας 
-(ἐδος δυὰ ἰὴο |ἶκκ., 18 ἃ ἴθ 709 δϑϑογίίοῃ, ποϊπἰπα πόσο. (8) Τῇηδὶ β,κγ. 
δαίάνε οἷο., πΔΪΘΒῚ ΟΡ ὙΠ ἀμηα ἴῃ ἑαέλμηίξοπ μα, ὩΘΥΘΥ ΤΘ8Ὼἢ8 
'δεκας, ἰ86 δὐοδίγαοὶ οὗ “6ῃ᾽, ἴῃ ΔῺΥ ᾿ἰδηραδῶθ. -- ΤῊ ἰθ ὙΘΥΥ παίαγαὶ, 
Β'π0οθ ΤΑΥ͂ Θδδιτρίΐοη ἰδ ὑπαὶ ἑαέδμμηίξολμηα δεκάδων δεκάς ἷἴδ [ἢ ὙΘΤῪ 
ΡΆγα89 τοι 88 Ῥθθα δὐδτουίέθα ἱηΐο βῖεγ. ξαίά-»" οἷο ἃ ϑτοὰρ οἵ ἰθῃ 
(618) οἴο. Νον ἰβ βομιιϊὰξ ἐδ στίχας ρόγβοη ἰὸ 1ΔΥ βίτϑβϑϑ οἡ 8 ᾿ἀ βου] γ᾽ 
ὙΠΙΊΟΝ 8 ἰῃΒΟΡαΓΘΌ]6 ἤτοι ἷβ ΟὟ ΟΧΡΙδηδίϊοη; ἢ6 Θββμηο8 ἃ ἴΌΓΙΩ 
ἐξλμηπᾶα- τῷ αἀξξηνίο-, οἵ ΜΟΙ ποὲ ἃ ἰτᾶοθ οδῃ ὃ0 ἴουπὰ ἴῃ ΔΗΥ ΟΥΒΘΡ 
1πᾶο- Οοτπδηῖο Ἰδηρύυδρο; Ὑτιἀἀπἱ ἴῃ ἀογίγαϊξνοβ 8 ποὶ αοϑγιμδηΐο, δἰ Βουρῇ 

δ ἰδ Αγγαῆ. ΜΒΙΘΙ 18 {Π6 ΒΡ ]Ὸῦ οὗἩ ἐΐθ ὑχο οχρ]δπδίϊοηβ Οπθ β0}- 
ῬΟΒ08Β 8ῃ ἱπηπηθαΐαίο οοπποχίοη Ὀοέπθοα Οοἴϊι. ἑαέλιμἐξελμπα Οὐϑαχ. αηὲ- 

«οἰδμηία ΟΙ.Ο. χεέλαηζο, ϑδοῖι οὔ ἴμοπι οοπίδί πίη ἃ ζοηϊνο οὗ [19 88πὶθ 
πὰ 848 ἀοίι. ἡγδησε Οἰβαχ. Τ»ἰωηάα ΟΙ.Ο. γείμπίο;: ἰῃ6 οὐθῦ -- 

Βομι δ -- ἰγτοδίθ ἐΐθ αοἰπῖο δῃὰ ὍἬἭἬ εις δυπιδηΐο Οχργοββίοηβ 88 
αυἱίο ἀἰβοτγοηὲ ἴῃ ὈΥϊποῖρ]θ, δηὰ πδ8 ἰο τοζαγὰ ἐπθ οπάϊης οὗ Οβαχ. αηΐ- 
-οἰνυπία 88 ἀϊδίηοι ἔγοτῃ ἐπὶ οὗ ΟΑἩ. Ο. ζέδαηζο. Νὸ οπθ οδὴ μοϑίίαέθ ἴο 
81]ὸν ἐμαὶ ἐπθ ἢγδὲ 18 δ᾽ Ρ]0 Ὁ; ὙΔΊΘΝ ΟΥὗἩὨ ἰἤθηι 18 οογγθοῖ, ΟΥ ὙΠΘΕΠΘΓ 

ΘΏΟΣΒΟΥ ὍΘ οοΥθοὲ δηᾶὰ ἐδο86 Ὀοΐδ ἩὙΓΟΙΣ, ΠΔΥῪ ὃθ Ἰοίξ ἴον ἀθοϊβίοηῃ ὉΥ 

ἔασον ἱηνοδίϊχαϊοη οὗ ἐθ089 ὙΠῸ ΚΠΟῪ {πὸ ἴδοίβ. 

“Μ᾿ ΒΒ. 
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οἷο. ΟἿ. μπαϊμγαοῖ, η- 'οἵ νδίθυ-ϑηακοθ. κυ. οἄσοάηι Αγϑβί. 

νασ-αηι, αΥν. Ἐὐπειῦν, Τιαῖ. υδοτηι. ὅΚν. -γα)εᾶηι, Τιαὶ. γδφειρη, 

ΟΡ. γῖσ π-, οὐ. γοξεξ (Ἰπϑίθδᾷ οἵ -ὅ). ΟΟἾν. ὄγεσ η- οἵ 

τηοαπέδιπθ᾽, οι. δαύώγ-ξ (πϑίοθαᾷ οὗ -ὃ ΟΑἩ.Ο. ὄωμγρ-ο οὔ 
βίο Π0148, οὗ ἰονσηβ᾽ (Αυνοβϑί. δογίζαη ποὶ ἔουπά). 

5Κν. αρ-ἄηι Αγϑβϑί. αρ-ᾷμε 'λαυδτυχη᾽, Οτ. κλωπ-ῶν. [μαΐ. 

ἀαρ-μηι, ργεηοίρ-ιη, (4180. -ἡμη}). 

ἢ 868, 9. δίρθιπι8Β 1 -8. 

Ῥν, ἀρ. Ῥηιθηι68- ὅτ (8 844) ἴγοπι ἤη)6η08 π. ᾿αϊπα᾽, ΞΞΚτ. 

,πόπα58-ἅηι αἀμγηιαπαβϑ-ᾶμι, Αυοδί. πιαπαλοδτῳη αμδηιαπαιο "401. 

ατ. Ιοῃ. μενέων δυσμενέων Αἰΐ. -ὥὦὦὄν. Τιαἰ. φσοπογη. Ο.1ν.Ψ 

ἐἶσοε π-.« ΟΑἩ.6. κΖοϊδὶγ-ο.« Τλῖῃ. αοδο8-ἃ (Ὀ68146 ἀοδό8- Ὁ) ἴγῸΠὶ 

ἀοδο8-}-8 'οἰουά᾽ : Ο(Ο.Ὰ]. 8]οσο8-. --- Ἤμδη8-ὅηι, ᾿οἵ ταοπίδιθ᾽ (866 
Π ὃ 182 γ. 415): Οτ. μην-ῶν, Τιαὶ. ηιξη8- 5 (πὰ -ἡμη}), 

ΟΙν. ηἶρ πο. ΜΙΝ 9 ἰπ ἰδ6 βυ ῆχ ἀουθίϊοβ Α.3. χῦδ-α 

Ο.Ἴς6]. φᾶ8-α Ταϊῃ, 414]. ὅᾳ8-ἃ τ. χην-ῶν ᾿Απϑογαμη᾽, ορ. ΠΠ| ὃ 160 

Ρ. 48. , 

5Κν. ὐά8-ἀη, 1,αἰ. μοηπδγειρη (1 8 188 ρΡ. 428). 

Ῥυ, Ιἅρ. οοτπραγαίϊνα Ἐδῥὶ8- ὅηι οοἴογαπι (ορ. Π 8 18 
Ρ-. 429)... 5ν. ἀξξγα8-ἀηι Ανοβί, ἄβψαιοἦταηι, ἸΤιαῖ. δοὶδγ-μηι. 
ΜΠ «ἰο- ΟΚΟΒΞΕΙ. οἰαξαϊξί. ΜΠ -οη- ἱπδίθδα οὐὨ -ἶ68-,) τ. 

ηδοειόνεων. 

Ῥγυ, Ἰᾶρ. ραγί. ροσῖ. δοί. Ἐμοξμ8- ὅθ. βκὺ. οἱαῥ-ἄηι 

Αγοβί. οτάμδεφηι. ἍΥῈΠῈ -το.ς 118. ηἰἠδγμϑε Ο.Ὁ.8]. ρηναξι. 

ὙΠ -μοί- ἱπϑίθαδἀἁ οὔ -,,468-, τ. εἰδόττων. 

Ἠηδδ-δηι ᾿οἵ ταϊοο : 5Κν. ρεὔξεαηι (ποτ. ρὶ. ηεάφ- 8 ἴθ Τουπ4), 
αΥ. μυῶν ἱπδοίοδα οὗ Ἐμσῶν (8 160 Ρ. 485), 1,αἱ. γεῆγειθη (ἀπα 

ἢ, ΟΕ. .ω.8-0ο Ο.166]. ημῖδεα. 

8 8δ64. 10. ἐ- ἐδ- Ὧηπὰ - μφῤτ-ϑίθῃβ, δπα β6 118 

Θμαϊηρ ἰπ -, -ἶ, τῇ. 
Ρευ. ἀρ. Ἐπεῦηι, πιεὅηι (8 844), 6. ». ἤδλνι- ὅηι (Πότ. 

βὶπρ. ἤν 8. Ὅτον). δ8κν. ἀλίψ-ἄηι δηγωυ-ἄηι, 8180 ατηάηι 
δῆγμάηι, δηα ον πασΐπᾶηι ἐναῤγάμαηι (δ 845 Ρρ. 246 ἢ). 

6τ. κι-ῶν, ὑ-ὧν ὀφρύτων, πολίτων ἔγοπη πόλϊ-ς, νεχύ-ων ἴγοτῃ Ψψέκῦος. 

Τιαἱ. δι (ἀπα -ἰμ), ϑοογμτι Ο.166]. 8-α 'δαυτη᾽ (ορ. 8 288 
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». 128). 118}. ἀ|4]. ξμρτἃ ᾿οἵἨ θ68᾽ το αὖ. ἐχϑύ-ων (ὁρ. Ζὰσ- ἢ 
δ 211 γ. 94, διυ-ὶδ 8 829 ρ. 280); Ο.Ο.3]. ουοζγνάυ-ἅ, 4180 

ἀν υ-Ἐ)}. 

ὄκν. φίγ ει ρμγεάηι σδ-ῤαμ-ᾶηι ἈΠῸ ρθη. βὶπρ. φίγεάβ οἵο., 
αὶ 288 ρ. 198. 

ἢ 8δ6.Ὀ 11. Οοτγίαιη Βοού Νοῦη8. ἔμᾶμτ-ὔηι ᾿παυϊα π᾿ 

(Σ 844): 5Κν. πᾶυ-ἄηι, αΥ. νᾶ-ὧῶν νηῶν ψεῶν (1 ὃ 611 ρΡ. 462). 

-- ὅ5Κε. ράνσεἄηι, 8180 σό-πᾶηι (8 8450 γ. 247), τ. βο-ὦν, 

Ι,αἱ. δου-οια δομηι ἵὐτπλον. δμο, ΜΙΑΙν. δ πα ἴοῦ ἔδο(μ)-ὅη 

(οποα δαο ἴπ Ο.1ν., θυΐ Ρουμα ΡΒ ὈΥ͂ ἃ τηϊδίακο ἴῃ τι πρ), Ο.166]. 

ἐᾶ-α ΟΙἩ.Ο. ζμο, ορ. Π 8 160 γ. 482. -- ΒΚ|κν. γαν-ἄηι 

Ανοϑί, γαγ-ηι, 1,αἱ. γξγμην κὸ ἐαοίδγι ὃ 841 ν. 249. 

Ἰοεαίοο Ῥίωναὶ.1) 

ἃ 866θ(ἁὉὈ 1. Το ϑβυ ΙΧ οὗ (ῃ)6 Ιμοοδῆγα Ρ]υγΆ]. Αἢ 

[ἀρ. οπμαϊηρ -ϑ8ὶ 18 ἱπαϊοαίοα 0. {8 οα86 ΕΥ̓͂ Ατγδὴ πὰ 

βΙ10- 5] ανοηίο, ΚΞ 1κν. τὼ Ανοβί. ἄμ, ΟΥ̓ ἢ. -8ὲ Ο(Ο.8]. «οὐ. 

ΛΒ Τοραγὰβ ΟΥὑ. μεταξύ, ὙΠῸ 1Β ΘὍΘΏΘΓΑΙΥ δαἀἀάυοοα 88 δὴ 
ύρυμηθηΐ [Ὁ ἰΠ6 88Ππ|6 Θμαηρ, 8606 {Π6 Εθιμαῦὶς οὐ (π6 ποχί 

ρᾶρο. ἸΤπδαῖ ΟἿ. τσὺυ 18. αἰ8δοὸ οὐἱρίῃδ] 18 ργοθ8 16 ὁπ δοοουπὶ οὗ 

[ἢ6 Αγορβί. ἰοὺ. Ρ]. λαΐεδὲ δπμὰ ἐαμμτδὲ (Βαγίμοϊοιηδθ, Β6Ζζ. 

Ιδοειῖν. ΧΠῚ 84 ἡ; δηὰ οοιηρασο Βιυρροβ οχρ δημίου οἵ 

ΛΥΠΊΘΗ. -ῷ 88. Ὀοηρ [ὉΓ "-δὲ (αῦογθ, ρᾶρὸ 245). Τὺ 18 48]80 

ΥΟΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΡ]6 ὑπαὶ -8 8 80 δ8 Μ07Χ6}1] ἃ8 -ϑ84 διηά 8͵, 180, 

{πό86 ὑνόο Μη] 06 οχίθηβίοηβ οὗ -8, ἢ ῬΓΌΡΟΥ οϑβο-ϑυ ἢχ, ὉΥ 

1) Οβἐμοῦξ, Ὀὶθ Βιιάπης ἄἀθβ 106. Ρ]γ. ἱπὶ ἀρ. υπὰ Ὑονπδηάίοβ, 
Νοτρῖ. ὕπι. Π 1 Λ. Θἀοτ]δπηὰ, ὕθον ἄθῃ ἀδὲ. ρἱυτς. ἀθ8 ΑἸὲρ το θο θη, 
Κυδπ᾿δ Ζοιίβοην. ΓΧ 80 δ. Ἄδνυμοκο, 0 ἀδῖϊννο Ρ]υγα 8 ἀτδθοο, [21Ρ8. 
1880.0Ὀ Οδοὶ, Π Βεαῖϊνο Ῥ]υν. στοοο, δου α]οιϊιοϊοχιοὶ 1 (1882) Ρρ. Ἶ δ. 
ἌοοΚ, ον αἰ χτίοον. Ὀδιν Ρ]υν., ῬΒ]ΟΙοχυΒ ΧΙΙΠ 82 . Τσερέπης, 

Ἡ ϑδοτικὴ πληϑ. τῆς ᾿Ελληνικὴς γλώσσης) ἈΠελετήματα Ἰνδικὰ καὶ γλωσσολογικώ, 
Αἰδοη 1888 ὑῃ. 35 . Αὔυϊτοοκὶ, ον ἀδέ. ὑ]υγ. δυΐῦ -σαι, Κυδη δ 
Ζοϊέδοιν. 1 111 ἡ Φ{. διϑομ δι ϊν σον, ὕθον ἄθη ατίοου. θὲ. Ρ]αν. 
Φουγη. ἀ. Καὶβ. τββ. Μίη. ἢ. Υ οἰ Κβαυζκι ἄτας 1885, 8, Ἐν. 417---458 Ε΄. 

(ΟἿΪΥ Κηονῃ ἰὼ τὴ ἐδτουχῇ Ζιοσ υ δ Φδηγοβουομὲ ὅδοῦ ϑβϑρυδο 856 }- 
βοδδῖξς, Βοῦὶ. 1889, ἡ. 150)..0 Κῦροϊὶ, ΑἸεδοοϊιἀθαΐδοποα Γιοσδέϊτο, Ζο: ΞΟἾΤ. 

ἔ. ἀοαΐβονο ΑἸιοτὶ. ΧΧΎΥ͂ΠΙ (1584) 110 δ΄ 
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ΔΟΟΡΘΌΟΙ οὗ Δάν θ!81 ῬΑ 0168: τῶ, ῬΟΥΠΔΡΒ τηθϑηΐπρ {Πογθ᾽, 

ἸΏΔΥ ΠαΥΘ ὈΘΘῺ [Π6 88Π|6 88 {Π6 - οὗἨ Βκν. ηιόλ-ὸ Δα Β᾽ ΠΝ ᾺΥ 

ΜΟΓΔΒ (866 8 256 Βριῃ. ρ. 158) διὰ ἐμαὶ οὗ 6Υ. οὗ(τος) ἀπά {ῃ6 

ἸΚκ (βθθ ὃ 415); -ὦ ρόῦῃᾶρδ τηϑϑηΐ ΓΘ, δῃἃ ἸὩΔΥ ᾿ᾶῦθ θ66 

[Π6 881η0 88 «ἡ ἴῃ (Π6 06. βίπῃρ. (δ 2ῦ6 ν. 157) δπᾶ ἴῃ {Π6 

[μαἴ. πΟπ]. β'ηρ. 4φο-ὶ φμξ (δ 414). 8.6.6. ΤὨΣΘγβοη, Κυμη 

οι ίβοιν. ΧΧΥΎΥΙΙ 1177. 

-83. ἮἢὰΔ8 Ὀθοη Καρύ υὑποχίοπάρα ἰπ {Π6 [Ὁ] πρ' ἰπβίβῃοθβ. 

(1) 1μαὐ. ἀδυᾶβ Οογηδοᾶϑ, Ο.1.1.  τὔο. 814, δπὰ σι ὅ ἰπϑίοδα 
οὗ οἱ 1,μΑἱ. 8406}]. -ῦἦ8δ (δδ 851, 858). (2) ατ. ἵπποις, ψ]οἢ 

αἶδο τοργθβοπίβ ἔπ Τρ, ᾿πϑίγ. Ρ]. ἰῃ -δὲ8 (8 880); (Π6 εἴἶεοοῖ οὗἁ 

ἵπποις 05 [86 ὁπη6 Πδηὰ δπά φύλαχ-σι οἴο. οἢ {Π6 ΟἶΘΡ νγα8 ἴο 

Ῥγονυοηὺ {Π6 1088 οἵ -ὅ- ἴῃ ἵπποισι, βάσισι, φρασί φρεσί οἴο., ΟΥ̓ 

ῬΟΥΠΔΡΒ Δ ΠΙΔΥ͂ Β8Υ ἴο γρδίου ἰἔ; -σ- βῃουἹὰ πᾶν ἀτορροά 

ΔΟΘΟΡΩΪπρ ἰοὸ [ ὃ ὅθ4 γ. 420: Β ΠΑ} ἴθ Ἰαίο {{π|ὸ8 Αἰ. 

ϑώτορσι, ΜΈΏΪΟΙ ΒΠΟ.]ἃ ῬΓΟΡΟΥΥ πᾶν Ὀδοοιηθ ἔδώτοροι, ψχ88 Κορῦ 

βαίθ ὈΥ φύλαξι οἷο. (8 862). [1 ἰΒ ποί 80 οογίαίπ ὑπαὶ [,δὐ. 

οἶοό8 ἱμμρῖβδ ()8β6θ. Νύν]αηύ8, Ὀοβίάθ [,4{. 4061}. 106. -ῦϑ, 

ΤΟΡγοδοπί [ἀρ. ἰοῦ. -οἱϑ ἃ8. ΜὴῸΙ]1 848 ἰηβίῦ, -ὅ8. (8) -8 [8 

ΓΟΡγοβοηίθα ἰπ Βα 6, ἀπ ποὶ -8-16 ἀΙοπα; ἰδ 18 ἔσιιθ, {π18 ὀαπηοί 

06 ΒΌΡΡοΥίοα ὈΥ 80} ἴογιηβ 88 Π|1ῃ. γαΐο-ϑ 82] γαΐτ8 ΤιοΙ. 

γὰβά-8. εὐγαΐ-8. δ ᾿ὖ ἴπ686 δὰ δἰνγαγβ οπάθὰ τῖτ -8, Ὀυΐ 1 

ἸΏΔῪ ὃὉ6 ὀοπβίἀογοα ἔα ΠΥ ργονθα ὉγῪ ΟΠ. -86 -85. ὈθΒ46 

-8ι.. [ὑ ψου]ὰ Ὀ6 88. ΨτΟηρ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαί γαΐῥἝοϑδο ἰΒ γαίκοϑες 

{ΓΑ ΠΒίου 6 οἡ ἐπ Δπα]ορῪ οὗ γαῆκο)6, 106. Β'ῃρ,., 88 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 

(μαὺ δφυλακ-συ Ὀσολπι6 φύλαξι ὁ {π6 ἈΠΑΙΟΡΎ οὗ {π6 06. βίῃρ. 

--- -ε --- ----.--Οὗρ....... 

1) Βομπιάξ (ΡΊΌΓΑ410. ὅ0) αϑϑυπιοϑ ἐπδὲ 1,8ὲ. ἀξυᾶδ τοργθϑθηίβ "-ἄϑι: (18 
18 ορροδϑὰ ὈΥ ἐπ ἔδοί ἐμαὶ -ῦ8 18 ἑουπὰ ἰη 8860 0]116η. Ι οδῃποί Δ᾽] ΟἿ ΘΥΘη 
αἴϊοῦ ἐδ δἐϊθιηρί οὗ Υ͂. ἄθηνσυ (Μόηι., ΥἹ 8177) παΐὶ ἃ 1οδϑ8 οὗ -ἰς δδ8 
ὈΘΘΩ Ῥγογθὰ οἱΐθποῦ ἴον ρυϑιιϊβίοτίο [δέῃ ΟΥ [Ὁ Ῥγοθίμηϊο {{61190ὲ.0 ϑομηας 
τοραγὰβ 88 ἐνχο οἰ ὺ Ῥἰυγαὶ Ἰοοδέϊγοϑ δημπ8 δη ἃ σοπιρημδ (ἔτοται "απ 1-). 
Βυὲ ον {Ππ|8 ἰΒ ἴο 06 γὙϑοοπο]οὰ υἱδ ἐπ 6 πιθϑηΐης 1 οαμποὶ 806θ.{ὈΌ ἮΘ 
τιϑὲ ΒΌΓΟΪΥ ἀθεῖνο ἔἶθ806 ἴγομπι δαϊθοινθ βδέθπιβ δ έἔημ- σΟΡ τσ η- ΟΥ̓ 

«"ἶητὸ- (ἔγοῃη -μιαρ τ. ἔπ βΒιογέθν ἔοτπι οὐ ηριαημπ). Οὗ. σἀ-φεγλθ. ὕδη 

ἱξ Ὅο ἐμαὶ ἐπο ΜΘΓΘ ΟΥ̓ΚΙΠΔΙΪΥ δοο. βίην. πουῖον, ᾿ξιηιίπε δαά-υϑν διε, 
αἰϊοσπαγὰβ οχιθη θὰ ὮΥ -8 Κὸ ὅτ. εὐϑύ-; μεσση-γύ-ς ἐγ-γύ-ς" ΟὈΠΙΡΘΓΘ 
ἐατέον Βγόδ]- ΒαΙΠΠγ. Ὠΐοὶ. ὀέγπι. Ἰδὲ, ἢ, 8. ν. σοηη 8. 

Βεευξδηπ, ΕἸοπιοηία, ΠΙ. 117 
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φύλαχι; ἴΠ6 γ0Ὰ] ΟΧρ᾽δηδίϊο 18 ὑπαῦ δἢ ΟΥ̓ ρη8] Ἐγαμκᾶβ (ορ. 

ἀξυᾶ8), 116 οτἰχίπαὶ Ἐγαπζκᾶϊ, Βαα {Π6 ῬΑγΈ 016 -ὁ αἰἰδομοα (866 

8 264 ρρ. 161 ἢ); ἴῃ 1π6 δοίιδ!ν ἰουπα ἴοτηβ γαῆζοβ γἂβράβ 
-6 88 ὈΘΘΩ Ἰοϑὲ ἀρϑίη, 8 88 "-ἄϊ-6 88 βΒῃογίθηθα, ρῥγοάιιοίηρ 

γαῆκο) (γαῆκο) γνὰκά. ΟἸἸΔΔ. -ϑα (488 πανιδδϑδὰ αἰ Ποπιον., ἴ 
ἢἰϊ8 -α Ὀ6 ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ πηϊϑίακΚθ [ΟΣ -ὁ ἴῃ ἐπ β8ρο0]]Ἰηρ, [88 
Ὅφθηῃ ἰγδηβίουπιθα ἔγῸΠ| -86 'ἰπ ΟΟΠΠΟΧΙΟΠ ὙΠ (ῃΠ6 ΤὈΓΠῚΒ 

ὁπάϊηρ σὰ -ὅηα (παηιῶβοπὰ πο αγά8᾽, δοο. Ρ]. ψὴ ἢ {Π6 

Ροβίροθι 0 -Μα); ΘΟΒΥΘΙΒΘΙΥ, -80|6 [Ὸ]]ΟΥΒ -86. 

ΒοπαΥκΚ. Α ἔὐγθο Ὁ ὈΪθ060 οὗὨ ουϊάθῃοθ ἴῃ ϑυρροτί οὗ -8 ΙΔῪ ῬΟΓΒΔΡ8 
Ὅσο ἤουπὰ ἰη {π6 ἔογπιδ 3κρ. Υγοά. "πάν αϑι (Ὀο8᾽ 46 »άμα8-5) ΑΥγοβῖ. μριαπαΐμ 
ὅτοι ΑΥ. πισηαδ- ἢ.) δηὰ ἐπ |Κὸ (8 364). -8-, δηὰ ποὲ -88-, ἰπ ἔποθ6 
ἔογηϑ ἰ8Β Βῆθτῃ [0 Ὁ6 [ἀρ. ὉΥῚ 8Κτ. δὲ Αγοβί. αλὶ Ξξξξ., ὅν. εἰ ἔον πζίω)ι δου 
τ᾿ ἴτοπι γ΄ ε8-. 8.0 ἩΒΟΝπιδπη, Κυμη Ζοϊίδοηγ. ΧΧΥ͂ΙΙ 829-: 
Βανι βοϊοηδο, δίαά. τὰν ἰάρ. ὅργυ., 1 20 Πἢ, δδ ἔ,, 61 Υ Ὑπὸ ἐπίπηΐηρ 

οἵ 88 ἴο 8 ἯᾺΒ ἀουθεϊο88 ρῬγοθίϊμηϊο Μπθη πα], Ὀπὲ ποὲ οἰδογπῖθο (αἱ! 
ἔδηρυαροβ ΠΑΥ͂Θ -8 ἴὉΓ [ἀρ ὅ-88, ΟΥ̓́Θ Κ5ΚΥ., 88 α-9.:αΘ ϑηὰ δἷηρ. Ὀτοῖ. ἕπου 
δἰοδϑι᾽ -- δα-σῆαδ Ὁ 8, 800 Βαγίοϊοπιδθ, ὁ}. οἷ. 21 [); δηὰ (πο οτἰχίπ οἵ 
δ ρηοιιόδιε Φιπμομοϑὲ 88 ἰπαὶ “ δἀπὰ ἡ σψογο δίῆχοα ἰοὸ Ῥηηδηδϑ - ἡιδη68-8: 

δἰταϊαυὶνγ Ῥεδὶ Ἴπου ν᾿ Ξῷὸ δε8 ({ῸΓ 68-8) Ὁ ὁ. ΟΥ̓́ ἐμ ὀχϑπιρ]οα ὈῚ πμίοῖ 
Βαγὶ ΠΟΙ οπδθ 860 8 ἰ0 ῬΓΟΥ͂Θ ἃ Θμδηρο οὗ [ἀρ -86- ἰο -8-,) ΔΡΡΘΓΘΙΙΥ ἐπ6 
ὉἾΪΥ οὔθ8 σΔϊοῖιϊ τὸ οοττοοὶ ἃ ΒΠ0}} 88 ΘΙΪΟῪ οὗ δὴ οχρ δηδίϊοηυ [{ἰπὸ 
“πἰθ. ΙΓ τὴ νἱθν ἤοΤΟ δυρβοθίοα 8 τἰρηΐ, δυοῖὶ ΓΟΥΤῚΒ 88 ΟὟ. ἔζεσσα [,δὲ. 

φεβδῖ πθοα ποΐ ὉὈ0 ἀυθ9 ἴο το-ἰογτδέίοη. ΚΞν. "άπαδ-διε στ. μένεσ-σι ἐσ- αἱ 
Ἦδνο Ὀθθη ἤοτηιθὰ οἢ {6 ΘΗΔΙΟΙΥ οὗἁὨ δβέθιηβ ὙἘ10Ϊ οηἀθὰ ἰῇ 80π|06 οὐδοῦ 
Οοηϑοπδηΐ ἐΐδη 8: δηὰ ἰΐογο ἰ8 ποίϊηρ ἰο ρῬγουθηὲὶ ον Ὀθ]ονυΐηρ ἐἰθπι ἴο 
δ6 φτοοέμηϊο ἐπι 86] 768. 

Βυὶ ἰὲ ἰ8 πιοϑὲ ἀπβαΐϑ ἰὸ ἰγὺ ἰἴῸὸ βυρροῦὶ ἐπθ δϑϑυρίοη οὗ ἐπ Ιος. 

Ὁὶ. “85 ΌΥ τοΐθγθῃοθ ἰὸ Οὺ. ἀγκα; θοβίἀθ ἀγχών; 8600 ὅ. δομπιάϊ, Κυμηβ 
Ζοϊίδοιν. ΧΧΥ͂ 89, απὰ ἐπα Αὐΐον, Μοτρῖι. πὶ. ΠΠ1 69. ΤῈΘ 8β8π|0 ΠΙΔῪ 
ὃ βαὶὰ οἵ δάνυοτθβ ἴῃ -8. 8ἂδ αν. πύόξ μάν ἅπαξ [,δἱ. πιοσ οἱ ΟΟἿτ. τὸ 

"ο- 'νιὸ8- ἹΠΟΧ᾽ (ἴον Ἔωιολ8) 5. λειγώζ λίγες (-ἀ ἴον "-κὅ), ποιπι- 
δἰδπάϊηᾳ 8.κυ. νναχδή ΟὟ. μεταξύ, ΤῊ -5 οὗ ἔπ080 ϑάγουῦβ 860 128 ἸΠΟΓΘ 
ὯΚΟΙΥ ἰὼ ὍΘ ἐπα 8810 8δβ ἐπαί οὗ ἄν ἀωφί:ς δὲ. οἶδ Αγοβὲ. ει86 (μα Ἰ 8) 

ΟΟΡοτβ. αδίᾷ οἴο., πο ΜΔ ΔΥῸ ΠαγαΪγ ἰυδεϊδοὰ ἱῃ τοραγάϊηρ 68 ἃ ῥ]υταὶ 
Ἰοοδέϊνγο ϑυΐϊῆσ. ιναχ τ μεταξ- αὐ ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΟΡ ῬὈζοῦοὸ ποίμίηρ, Ὀδοδῦδβο ἐΐπο 
Ῥδυιϊοϊθ “ν΄ διξδομιοδ [861 ἰοὸ οὐδ ἴὈγπιδ Ὀθδὶ 689 ῥ]υγαὶ Ἰοσαίϊσθθ. ΝΟΥ 
ὍΔ ΘΩΥ βέγοϑβ ὃὉθ ἰαϊὰ ουὐ Βοθοὶ. τῦ: γονεῦ; (Ξ-Ξ τοῖς γονεῦσι), ΟΟἸ]ΠἸΣ δτ. 
Θὶαϊοἰκιϊϑοῖγ. πο. 391. δ: ῬγοΌΔΟΙΥ πὸ βιιουϊὰ τοαὰ πὶϊῃ ΕἸοῖς γονέῦ; ΞΞ 

γονξ-οι;- 

ον -8- δ:-΄}Ὃ9 Ἀπ -5- ΜΌγΟ ἀϊδίτὶ δυο ἴῃ {Π6 ραγϑῃηὶ 

Ἰδμσυᾶσο (Ὁ Ἀ͵Ὸ ὁΔῃ ΠΑΡΑΪΥ͂ ϑαρροϑο ἰπδὲ ΘΥΟΥΥ πογὰ ἤοσιποά 



8 856. Ι,οοδέΐϊνο ῬΊ]υτγαὶ. 259 

ἴῃγθο αϊβέποι Ἰοοϑένθβ, 411 οὗ σοῦ γθσθ υ8θα ἰοροίῃθυ) οδῃ 

ΠΟ ἸΟΠΡΘΥ ὃ0 πιδάθ ουί. Τ6 ζΘΠΘΓΑΙ ῬΥΘίρθγθ ποθ ΤῸ -ϑὼὲ δι 

-δὲ ΤΑΙΒΘΥ ὑΠ8ῃ -8 18 ΟΧρ]αἰποα Ὀγ (Π6 ἴαοί ἰμαὺ {π086 38-ἴΌΥΠῚ8 

οὔξθῃ ΜΟΓΘ ΘΧΔΟΙΥ͂ [86 8826 88 {6 ποιηϊπαίνο δ᾽ πρΊ ΑΓ. 

[πῃ ἰσαπῖδπ {Π6 ροϑίροβι ϊοη ὦ (ΟΣ 18 υπαοοοηίθα δὈγ-ἴΌ πὶ 

α, 806 ὃ 246 ρΡ. 145) εαἰΐδοι!θα ἰἰΒ01 ἴο Ἰοσαίνο Ὁ] γα 18 ἰῃ -ϑμ: 

ἴπ ΟΙἹὰ Ῥογϑίδῃ ἔθοῦθ 18 πὸ οἴοὺ οπάϊηρ Ὀυΐ -μυ-ὦ -ὁμυ-ᾶ, “Ὦ]16 
Ανοϑίϊο ἢ88 -δυ- ὦ -8υ-ὦ ΔἸοηρ πὶ -λἄ -δῆ. Οὐμραγο 5Κν. 
γοά. κπαάΐξξυ ἅ π [Π6 βἰγϑδιηθ᾽ ηιάγέψξῥυ ἀἅ ᾿'διποιρ πιογία θ᾽ δηὰ 

[πΠ6 Κῶ; αἷβο ὑσ. ἂν. "σόμαϊα ἵπ οαυδ᾽ 8 264 ρῥ. 167. 
ἴῃ ΑΥ̓ΙΘ Δ ΜῸ ἢπά -Ὁ, 88 ἰπ (6 ρθη., ἀδί., δηά δ}. : 

Βυρρο 8668 ἀρ. ᾿-ϑὲ ἴῃ -Ὁ) 866 8 844 τ. 248. 

ατθοκ. -σιν Ὀθβ᾽α0 -σὶ ἴΚκ -φιν Ὀροβῖἀ6 «φε. ΟὈΙρΡΑΓΘ 

δ 186 Ρ. 62, ὃ 281 ρὑΡ. 186 ἢ, δηὰ {86 Αὐυΐπον, αν. ατ.3 8 64 

Αμπὶ. 8 γ᾿. 80. 

Ιῃ Κο] ἶὸ πα θυ δηῖϊο {πΠ6 Ἰοοαίίνο ρ]υγαὶ δα [Ἀ]]6ὴ 

ουὐν οὗ Ἰινίηρ 086 Ὀσίογο ἐμ6 ἀδίθ οὗ {π6 δδυ] ἰοὺ σϑπηδὶπθ οὔ 

[8086 Ιδηρίαροβ. ὙΒοίμο ἰὑ ΒΓ 8 ἴῃ ΔαΎΘΡΌΒ, 5011} ΤΟΙ. Δ 1 ἢ8 

ἴο 06 αἀϊδοογογθά (οῃ ΟὔὗἾν. μι Ἱμοχ᾽ 866 ἔπ Βϑιμασκ δρονο). 

ΑΒ τοραγὰβ δ] ορϑᾶ Ἰοοαίίνοαδ. 'Κὸ ΟἿ... Ομέησαβ 866 8ὶ 851. 
2. ΤΊΘ6 ΕΌσ οὗ ἐπα βίο. Τὴ 8 ΜΘ ΆΚ, ἔγομι [86 

Ῥγοθίμηϊο ρουῦϊοά οὨ ΡΒ, ἴῃ ΘΟμβοηδηΐ βίθηβ ὙΠ108} Πιδὰ 
κταααίίοῃ. 

ἴῃ Αὐγϑδῃ, [Π6 Ἰο6. Ρ]. δῃὰ οδδοβ ψἱ ἃ δ-υ χ (δ Κν. 

«δλψαξ, -ὀλὶξ, -ὀλνᾶηι) οὔἴθῃ βῆονν (Π6 ἴοστη οὗ 86 ποιηηδίνθ 

ΒΙΠΡΌΪΑΡ ἰηϑίθαα οὗὨ [6 δἴθιη.ὙΎ ΤῊ6 ΟΘΟΌΣΓΘΠΟΘ ΟὗἨὨ 8010} ρ,᾽ΟῸρθ 

οὔ ψογὰβ ἂ8 (5Κνυ.) ἀδάρια : ἀμάηπια-8ι. -ὄψαϑ οἷο., ἀξυνᾶ : ἀξυᾶ- 

«δ. -δψαϑ οἵο., ὀγλαϊξ : γλαϊξεδιι -δῆψαδ οἵα. βυρροθίθα βοὴ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ΘΟΒΠΟΧΙΟΙ Ὀοίνθθῃ ὑπὸ ἴοστῃ οὗ ψΠδὺ δΓῸ6 081164 {Π6 

“Μιαὰ]6 Οα868" σὰ ἐμαὶ οὗἨ ἐπῃ6 ποπιϊπαίῖνα βἰπροϊαῦ: ἤΘΠΟῸΘ 

5κΚν. τιάμπαξ-ϑιι πιάπδ-δψαθ -ὑλὶδ -δῆγαηι [0] οηρ τπάμαξ 

μιάμδ ἰπείθδα οὗ ηιάπαϑϑι. (πάπαδ) “νιαπαά-δῆνψαδ οἷἴο.,) δαυΐῇ- 

“ὅμ. λαυίγεδιψαβ [ον πρ λαυίβ δαυΐγ ἱπείθαάὰ οὗὐἠ λανίξῥω 

Ἐλαοίαδῆψαβ, Αγοβί. γαυδ-ῆμε ἰπϑίοδα οὗ γαυαΐῆ [Ὁ] ηρ γαυῦ, 

ΟΡ σβ. γαμοα- δὲ ἴτοῃη γαμοα, Αυρδϑί. δογ'ζαεῦψῦ ἱπϑίοαα οὗ 

δογξαἄῥόνδ [ΟἸ]ονίηρ δογζα (88 808 ἢ. Ρν. 208 ἔ,, 88 8604, 867, 
115 
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τὺ, 816, 886, ἀπά 881). Οομράγο Οβι μοῦ, Μοτρῃ. πὶ. 11 8 ἢ; 

ὙΥ̓ΔΟΚΟΥμαροὶ, Ὧδ8 Ὀρηπυηρβροβοίζ ἀἋ0Ρ οτ. Οὐμρ., 7 ἔς: 

αν Πο]οηδο, Κα πη 8 Ζοιίβοην. ΧΧῚΧ 581 ἢ ᾿ 

Ιη Βα] ο- δ] ανοπῖο, {π6 106. ρ]υγᾺ] δ]οηρ ὙΠ {Π6 ΟἰΠΘΓ 

1η144]16 οΆ808 ψ8 αἰἰγδοίθα ᾿πίο {π6 ἐ- ἀθο] ἢ βίοη, 48 [{. αἰηιθη- 

-ψδὸ, ΘΑΥ ον "-1-86,. Ο.Ο.5]. ζαπιοη- τοί, ᾿Κὸ αζηιδη-τηι5 Κκαηιθη- 
-Ἰ-ηι, αἰηιοη-ἰ-ηιὴδ καπιθη- την, δῖηρ. αἰηιοη-Ἰ-ηὰ Καιποη-- πηι, 

ἄν] αἰζηιοη-ἶτ-ηι -ἰ-ῆι καηιθη-ἔστηια. 866 8 402. Βυΐ να 581} ἡπᾶ 

Ο.ὅ1αν. ροϊαομβᾷ (Ο.Οζοοι οϊά8) ροϊ)απιδ, ρμοϊζ)ανεὶ ἴγοπι ροϊ)αη- 

(866 1 ὃ δ8δὅ. 8 ῥ. 440, Π ὃ 11ὅ ρν. 862, ΠΙ 88 861, 861, 404), 

ΜΠ ὙΠῸ 6 Β8Πο001] ἃ ῬΟΡΠΔΡ85 οορασο 110}. αἶα]. ἔμιοψηνδ 

(ον τ ἃ) ἔτοπι ποιμ. βίηρ. ἔρηΐδ (Βογέιππαίου, Βθζζ. Βοϊϊγ. 

1 12). 

ὃ 861. 1. ο-8δίθ)8. ΡΥ. ἂρ. "μἰφοὶϊ-8 -ϑ8ὲὶι' -ϑδϑὶ ἢ 

Ἰυρ 8; [Π6 βίθιη- πα] -οἰ- ἰ8β Ὀοιτονοα ἔγοη (86 ρτοπουπ 
(ξ 4380. 81κν. οἵκξιδμε; Αυρϑέ οομγκαρτδε -ὅῦστα, ΟΟΡΡο[8. 

"πἀααϊξιιυ-ἃ ἷπ ΜοάϊβΒ., Αὐηθη. σαήορ, τ -ο ἰἴΒ 146. ᾿ι8ὲ (δ 844 
Ρ. 2345); ἰἢ 80, -ο- [88 ἀϊβρίδοθὰ ὅ-οἷ- οὐ ἰπθ δηδίορῪ οὗ 

φαο-υ, ΟὝΣ. λύχοι-ς -σι; -σι 'ὰὶ Αἰ6 ρᾷγυθ ΨΥ φτϑάθ }} 

Ὀοίογο -- ἴτοπι 400 Β. 6. οηναγάβ. Ο.0Ὁ.8]. οἰμεδομᾷ (1 8 4602 

Ρ. 858). 

4116. [ὑ ἰβ ἃ αυρβίίοιθ ὙΠΒΘΙΠΟΡ [,αἱ. ἔμρὶ8 Ο.]1μαἰ. οἷοῦς 

118, {πηῦγ. ν68Κ168 ρϑϑοϊδγ νϑβοι δ᾽ αὐ 4] 018 Οδβα. 
Νὐν]απύ 8. 'Νο]απῖθ ποϑέημιοὶβ ῬΥΟΧ  πιῖθ, πὰ 80 [Ὀγ}, 
γοργοβοηῦ (Π6 [ἀρ Ἰοοαίϊνο πὰ ἰμβίγιμηθηΐαὶ, ΟΥ ἱμϑίγα πηθηία] 

ΟΙΪΥ; 8606 ὃ 85θ ρΡ. 2581. Οπ {Π6 δηδίορυ οἵ -8 (ἄ-βί6 8) νγ83 

οοἰποα ἃ 06. Η]. 86.168 ἰὴ -ὔδ, ἰηϑίαδα οὗ -οἱβ, ΜΈ1ΟΪ 86 618 10 

Ὁ6 88 ΘΟΥΪΥ͂ ἃ8 {π6 ρῥτγοοίμηϊο βίδρθ οἵ [{8110 (ὁρ. 1,Αἱ. -ὄγμηι 

(Ο] οί -ἅπ ὃ 845 Ρ. 247, δ.ῃπὰ 111}. -ὧβε Τοἱΐ. -ὧς 

[ΓΟ] ΟΡ τ-ὖδη -αβ, 806. δ6]ον): Οὐἶμαῖ. (Ὁ νοποβθ ᾿μΒΟ. ΠΡ 108) 

εἰοὶ 8 ̓4618᾽.1}) Μαγτιιο. αὖθοὸ85 ΜΆΓΘ. 6505 ᾿Ἃ6]8᾽. 
- 

1) [ὲ δου] ὰ Ὀ6 πιϑοῃιοηθα ἐμαὶ ἐπα Ἰδίοδὲ ἀϊβουβϑίο οὗ ἐπ ὨΥΘΠΟ8 
ἰηδογὶρέϊου. ὉΣΥ ΒΕ. 8. ΟὐππΥ (Απι. ϑοῦτη. ῬἘ. Χ 452, 458), οχρ δὶμβ 
ἀἰδίτοβ 8δ8. Ὅομ. Ὁ]. (ορ. ὕπιῦτ. -ϑαπιη. - 59). --- ΤΥ ἡ αὐίον ἐπε αδοῦτο δαὰ 

ὅφοη μεν μίϑα. 
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--Ο-οΟ'Ἴ᾿.. -- - - - 

[,οοδεϊνο Ρ]υταὶ. 20] 

Βοπιατῖς. [ἐ ἰ8 ἀουθεὉ} ὙΒΟΙΝΟΥ γ͵ὸ ἂγὸ ἰῸ δρῦθο υἱΐι Κῦροὶ ἴῃ 
τορδγάϊηρ δ Ἰοοδίϊνο ρ]υγαὶ πὸ δὶ Οἀονγμδηΐϊο Ὀ᾽ΔΟΘ 868 ἰῃ -αϑ, 
848 ΟΗ6. Οιέησαβ (αβϑυπιοὰ ἰο -Ξ- "Αμαΐηθά-διε 'δταοης ἔπ βοὴ οἵἉ Οἰοἶ). 
8.0 Κῦμχμοϊ, Ζοἰίδοην. ἔν ἀ. ΑἸ. ΧΧΥΙΙΣ 110 Δ΄, Ῥαυϊ- Βγδιιηθ 8 Βοἱϊΐε. 
ΧΙΥ͂ 116 Δ. ἩΗοπηΐηρ (Ποαυίβοιο [ω1|.-Ζοῖς. 1888 ν. 16) δηὰ Βοβδρῆοὶ 
(Ραυ]8 Οατυπάν. 1 609) τορεγὰ -αϑ δϑ ἐπ [1,δἰΐη δοουδϑαιϊνο οπάϊης (αὐ 
Οἰϊησα8δ). Τί Κδμο] ἰβ τίσει, ἴθ -α- οὗ -ατ-ὸ ἰβ [Δ πιοτὸ ᾿ἰΚΟΙΥ ἴο ὉΘ 

δὴ δηΔΙορίοαὶ ἐγαπδίοτιμδιίοη οὗ ἴὰἀκ. -οἱ-,) 88 ἯθΘ ΠΑΥ͂Θ ͵π8ὲ δδβϑυπιϑὰ 
π06 -ο- οὗ Αγπιθη. σαίΐος ἴο ὃ6, ἔπδη ἐμ στ. ἀφ. οπάϊπρ οὗὔἨ πουπ-βίθπιβ 
ἴον (πἷ8 ο680, ὙΒΙΘὮ τιυϑὶ ἔθη 0 δϑϑυθα ἴὸ ἤδγο Ὀθθη Θχοπδηροά ἴοῦ 

ἐ!9 -οὐ- οὗ Ῥγοπουηβ ἴῃ Αὔγϑη οἷο, Ὀὰΐ δὲ πὸ θϑυϊΐοσ Ῥογίοἀά : ΟΌΒΘΥΘ 

Ο.0.81]. ἐόολ Τάξῃ. ἐὐϑὸ : οἹοδοδης οὐδ ϑὲ ἴῃ οοπίταδὲ ἢ ἀπὲ, ἑόνι {ξη:8: 
οἰἀκοηιί οἱμεάηιδ. ΟὈπιρατο ἔυγίμον ΚΙΌυκο, Ρδυ}8 αἀτυπάτν. 1 887. 

Βα]. ἢ. οὐδιῆϑις -8ϑὲ (-8α) -ὧθ Τιοἰι, τοῦ Ικἃθβ ὁπ ἐμὸ 
ἉΠΔΙΟΡῪ οὗ (Π6 ἔ-ἄ-8. -86 οὗ ἀ-ϑίθηι8, ΠΚ 1,αἱ. αοὶυῦδ [ὉΠ] οἴη ρ 

αἰδυᾶβ (866. δῦογθ). [μ{ῃ. ἀἰα)]. υὐδιη86 [Ὁ] οί (Π6 δοο. }}]. 

οπμη8-πα. ὅὃὅ66 8 826 Βοῃ. Ρῃ. 221 ἴ. 

8 868. 2. ἄτβίθιηβ. Ρυ. ἀρ. ᾿οζμᾶ-8. -8. -8ὶ “π 
δαυάθιθ, δῖ. ἀξυα-8ιε: Αγνοϑβί. λαφρπᾶτ-ε. -ἰυτα, ΟΡοΙΒ. 

απἰψαμυ-ἃ πὰ 1118 ἴον ὅ-ἀελ μα ([ 8 δ5ὅ8 ρρ. 418 4). ἃν. ἰῃβογ. 

δϑραχμῆσι ταμίᾶσι οἴο., πὶ δϑουϊῤ 420 Β. Ο. ΟΠΪΥ͂ βυγγνϊνίηρ 

ρου ῆοα ἴῃ δάγνουθϑ, 88 ϑύρᾶσι ᾿ϑήνησι. Ο.]αἰ. ἀξδυᾶβ., 8660 

ὃ 8560 ρΡ. 251. ΤΙμ{ἢ. γαῆἄο-δϑι. -86 -8 Τιοι(. γῶκά-8; ΟΚ(ΟΘΒΙ. 

γακα-οἠᾶ. 

ατγοοῖκ. ἴοη. Αἰξ. νύμφησι Αἰξ. 1μ680. νυμφαισι ἃ16 Ττθ- 
[ουμδοπ8 οὐ {μ6 1|1π68 οἵ -οἱὔν. ΤῸ δδῃῖβῃ ἴτοιῃ πὸ ἰοχί 

οὗ Ηοιηοῦ δπὰ οὐἤθῦ δυΐοῦθ 411 ἴυσΠὴΒ ἰῃ -ἡς) ΜΉΘ. ὨΔΡΡΘΗΒ 
ΠΘΥΟΡ ἰῊο ΟΘΟῸΡ ΟἹ ᾿ΠΒΟΡΙΡΙΟΏΒ, πα ἰο τορίδοα ἰμποπὶ Μ|}} 

Οὐ γβ ἰῃ -αἰς Θχοδρῦ ΟἿΪΥ ΨΏΘΙΘ -ησ᾽ οΔῃ ὉΘ Τοδᾶ, 8 ἃ τϑίθοῦ 

ΔΡΌΙΤΑΓΥ ἢδί οὗ Ἰπηοάοση ΟΥο85. ΤΉΘΥ Ι]ΔΥ Ὀ6 ΘΧΡ]ΔΙΠοα 88 ἃ 

ὑγδϑίοσιηδίϊοη οὐ ἔ-ᾶς -ἧς ὉΣ ἈΠΑΙΟΡΎ; δῃὰ ρϑῦῆδρβ -ἧς 8 

8.1} υϑοὰ 'ῃ ἐπ6 ἀργὸ οὗ ΗΟ ΘΓ. 

Ι,αἰη. Βοβίάθβ ἀξυᾶβ, ἅτ ψὙ6 ἴὸ οἷα ογᾶβ ᾿ουϊδίἀ6, ουὐ 

ΟΥ̓ ἀοοτδ᾽ (,ογᾶβ ουΐ, ουναγαδ᾽ 18 8660.), πᾷ αἰᾶθ αἰογ8 

(86. οἱοῖδιιβ οὐ οσοὔϑισηϊδμ8) ὃ 

8 869. 8. 7- ἐξεβέθπιβ (6ρ. Ρ. 68, ἰοοίμοίο). ν. [ἅρ. 

ΡΓΟΡΔΌΙΥ Ἐδλγ δ) ῖτ-8 -8ὶ. -ϑὶ, 8κτ. ὀγμαϊ-ἧμ Αὐυοϑί. δαγοηὶ- 

-ὄμ «ὅῦστα. Ιλ. Ζδηϊάτϑι. -86 Ο.(Ο.Ά5]. χορμ])ατοι ππ -ἰζ- 

ἰπβίοδα οὗἉ -ἴ-. 
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τ. φερούσησι, -ἢσι -αισι οῃ {86 ᾿π68 οἵ ἐᾶ-ϑἴ6πι|8 (ΟΡ. ὑπ6 
(οοίποίθ οα ρᾶρθ 68). ο ἴοο 10}. ροδαμοξίο-ϑιε -8ὲ -ὅ-8 

0.6.3]. υοσαδέα-οἰἕ. 

8 800. 4. ἐ- ἀπά ε-8.60 118. 

Ρευ. Ι΄. Ῥομτ-8 -8ιι -δϑὲὶ ΒβΚκι. ἀσὶ-δμ. Ὁμποογίδϊη: 

ΑΡηθῃ. 87 -0; 8606 8 844 Ρ. 245. 6ι. ἴοη. Αἰΐ. οἷο. τρι-σέ, 

Πογ. ὄφι-σι. Τιαὶ. ἐγίνδις -δὲ 'π ἰτῖθυθ᾽, Ο.Ο.Ά]. νοὐδέεολᾷ.. 
Ῥν Τάς. ᾿ϑὥηι-:8 -84 -8|, 85κν. 8ηιεδε, Ανοϑί. δᾶσι-δμ 

-ὄυκ-α. Ὁποογίαίη: ΑΥ̓ΙΘη. ΖαγαμΟ; 8600 8 844 ρΡ. 2485. 6. 

γονδῦ-σι, ορ. Ὀοῖονγ. Ο.Ο.8]. ἐὁνπὥτοδά (μοῦ ἔουπα, Ὀυΐ {18 ἴθ ἃ 

ΠΟ δοοιἀδηΐ). 

ατϑοῖ. ὄφεσι θοοδπη6 ὄφεσι (ομι. Αἰΐ. Ατοδά.) ὃγ 
δϑϑοοίδιϊοη σὴ ὄφεις (Γῦφε-ες) ὄφεων. 80 ἔπηχυ-σι ᾿ἤδυ-σι 

θθοδπι6 πήχε-σι ἡδέοσε ὈΥ ϑβοοϊαίουῃ ΜῊ πήχεες οἷο. τυ σε 

ΓΘ] 6 ΟἾΪΥ ἴῃ γονεῦσι ἴῸΥ ἤπεχυ-σι Ξ-Ξ ὅτ, -αψυνδμ, 866 8 261 

ν. 162; δυΐ ᾿ἰαΐοῦ οἢ ποῦ ὝΟΓΟ ΟΟΙΠΘα ΒρΡΟΓΔΟΊΟΔΙΙΥ 8010} ΤΌΥΤῚΒ 

88 τοχέσι [ὉΠ] ης; ἡδέσι, ᾿|Κ6 ποπι. Η]. τοχεῖς ἰπϑίθαδα οὗἉὨ τοκῆς 

[Ὁ] οίης ἡδεῖς. 
Ἠοπι. ὄεσσι (6ι-ς) 8πα πελέκεσσι πολέσσι (πέλεκυ-ς πολύ-ς} 

ΟὟΘ {πΠ0Ὶ σ΄σ ἰο {π6 ροθίϊο υ8β6 οὗ ἀουδ]οίβ |κὸ ἔπεσσε δια 

ὅπεσι βἰ4ο ὈΥ 5146. 
ΤῊΘ 68-ϑίθπι οπαϊηρ -ἐσσι -ἔσι ΜΒ δἀορίοα πο ΟΠΪΥ ὉΥ͂ 

811 οοπδβοηδηΐ βίθπιϑ δῃὰ ὉΥ ἔ- ἐξ- δῃὰ ὅ-ὀ ὠρνδϑίϑιῃβ, δυΐ ὈῪ 
Βίθιηδ ἴῃ -ἢ- δὰ -μ- ἰῃ {86 ΑΘ0]1. ἀϊαϊθοίβ (1ὰ Ἠοιϊηοτὶο ἴο0), ἴῃ 

Ν. Ὑ).». ατγϑοῖκ, δπὰ ἰῃ ραγίβ οὗ (π6 Πογῖς θᾶ; 6. 9. Ηοπι. ὀΐ- 
-εσσι οἴτεσι μο8Ὁ. διαλυσίεεσσι Ἠοτῃ. ταχέ-εσσ. Βυΐ ἀραῖη, [86 

0-8ϑἴθη) ΘΠ ΙῺρ τοις -οὐὧόι ΒΡΓΘΒα ἴῃ |κ6 ἸΏΔΠΠΘΥ ἴῃ Ν, ὟὟ. Οατϑοκ 

Δα ἰπ οογίδίῃ αἰν βίοηβ οὗ (6 ῬΘΙΟρομπθ86; 6. ᾧΙ. τρι-οῖς «οἷσι 
πολέ-οις (ΞΞ πόλεσι); τοι-οἷς : τοι-ῶν τες χαλοῖς : καλῶν. Ἐδοἢ οἔὗὨ 

(8980 ΠΟῪ ἀδραγίυγοϑ βίαγίθα ἔγοιη {6 σοηβοηδηΐ βίθμιβ, δηὴ 

ΟΥ̓ παιθα ἴῃ ἃ ΜΙΒῺ ἰὼ Βᾶνγθ (86 8 η16 βίθιη- ὁ παϊην [Ὁ (ἢ 6 
Ἰοοδέϊνο ρ᾽υγαὶ 8ἃ8 [Ὁ ὑῃ6 ΟΡ 8868: 6. 5. φερόντεεσσι -Οῖς 

ἰηϑίοδά οὐὗὁἨἠ ργ. αὐ. (Οτοῖ.) φέρονσι (Ἰοπ. Αἰϊ. φέρουσι 1,680. 

ὁ φέροισε οἰα.), ΓΟ] ΟΝ πρ φέρονε-ες οἷα. 

ΙΔ. ναλέψ-ϑε -8ὲ -ὅ-8 Ι,οἱξ, παλέξ- 8 ἀὐηαὰ 111|Ἢ ον 8ι 

-οὐ -ἦνϑ.. δίδει πεν Ὀοοδιθ "--8ώ.. "-ὥτϑιε ΟΥ̓ δβϑοοίβεϊοη 



88 8360---868. Τιοοδίνο ῬΊ]υτγαὶ. 268 

ΜΠ} "-ἀ-δ., δἀηὰ ᾿-ὥνϑιε (800 Ὀθοᾶπθ -ὥὅ-ϑι6. ὈΥ δϑββοοίδιομ 

ΜΠ 8018 ἷἱπ -ὁ-. 866 8 826 δι. Ρῃ. 221 ἢ, 
8 861. ὅ. π-δίθιηβ. ΡΥ ἂρ. ζω μῷ,.-8 -8μὲ' -8ὶ, 85Κν. 

ἐνά-ϑιε ἀδηια-δι, Αγοδὶ. ἀἄηιο-ἶιε -«ἤῦ-α (ἀάμιαπ- ᾿ογοαϊαγο᾽) -ΞΞ- 
5Κν, ἀδάπια-ϑεη (18 94 ρμ. 88)... Ἰὐποογίαϊη : Αὐτηθῃ. αἰαης 

αη7αηρ, 806 ὃ 844 Ρ. 2456, ὅτ, Οτοί. πλέα-σι (Αἰ. πλέοσι, ΟΠ. 

Βίηρ. πλέων, ΟΡ. ὃ 864 Ἐδη)..), Αὐἰδπ 5 δὰ ΡῬίπαδυὶο φρα-σί (ΑἸί. 

ὈΒΌΔΙΙΥ Πδ8 φρε-σί, Ὡση. βἰπρ. φρήν), Αἰ. οἷο, ὀνόμα-σε (ΠΟΙ. 
βίηρ. ὄνομα) -ξἜΞ;Ἢ ὅ'Κυ. πάρμια-ϑιι (ΠῚ 8 82 ρ. 250). ΤΈΘΩ ΑΥ̓ΠΊΘΗ, 
απ)απ- : αἩ}- τῷ τ. φρα-σί : φρένεες. ΟἸἹὰ ΟΖρθο} οίάϑ, 

οἰβοσσῃοστο Ο.ὐΒ]αν. ροϊαοϊνδ πὶ -οὐ- οα {Π6 ΔῃΔΙΟΡΎ οὗ {86 
ΟἴῸ. ϑίθιβϑ, θθϑ1 46 ποιῃ. ρ]. Ο.Ὁ 3]. ροζδαη-6, 806 ὃ 8566 γ. 2θ0. 

ατϑοκ. ἀρνάσι ἰηβίοδα οὗ "ἄρα-σι Μι ν ἴγοιῃη (Π6 ΟἰΠΘΥ 

ὁ8868. πλέο-σι φρε-σί ἄκμο-σι ποιμέ-σι ἀγῶ-σι ᾶγο ἴθ ο, ε, 

ΟΥ ὦ ἱπδίοδα οὗ α ἔγοπι {86 οἴμοὺ ὁ8868, ὁΡ. ὄφε-σι ἡδέ-σι ὃ 860 

Ρ. 262. Οπ {δ6 δηδίορΎ οὗ φρε-σί: φρένες, ἄχμο-σι : ἄκμονες 
ΜΒ ΟΟἰΠΘα κυσίέ ἰπδίοδα οὗ ἤκυα-σι ("πα-σι) ὈοΒῖ46 χυύνες.ς ὙΠ 

-εόσι: Ἡοπι. ἡγεμόν-εσσι λιμένεεσσι κύν-εσσι Μοραν. λαγόν-εσσι 

οἷο. ἍῈΠ τ-οἰς: Ν.-. α΄. μειόνεοις ἀγών-οις ἘΠ]. ἀγών-οιρ, οἴο.; 

866 8 860 Ρ. 262, 

Π1.. ϑ8ομηννεϑε -δὲ αἰηιοηενεδιε «δὲ ἀπ Ο.Ὁ.8]. ζαπιθη- 
«Ἐοβδ, ΤΟΠ]ονὶπρ (Π6 1-01888: 866 ὃ 856 ρΡ. 260. 

8 802. 6. γ-βϑίοπη8. ΡΥ, 1(ρ. ἤηιαϊίγ-:8 δαἀσίγ-8 -8ὲ -81. 

ϑκν, ηιαἰγ-δε αάίγοδμ. ΥὉὐποογίαίϊπ: ΑΥ̓ΠΘη. ηαῦ, δηὰ ψ ἢ 

ΒίσΟρ δβίθπι ἀβϑίεγς (οΥ αϑέίθγ 6); 866 8 844 Ρ. 2456, ΟΘ΄. μητρά- 

-σι, ἀνδρά-σι, δια “ΙΔ βίσοπρ βίοι δώτορ.σι δοτῆρο-σι. 

ατοοκ. [Ιὲ ἰβ6 ἄυθ ἰοὸ {π6 ἴοσοθ οὗ δββοοίαϊοθ ψἰ ἢ 

οοπηθδοίθα ἴοσπιβ ἰμαΐ δωτορόι 6ΘΡΒ -ρσ- ἴῃ ᾿ἰαΐον Αἰξο, ἱπβέθδα 

οὗ θθοουηηρ -ορ- (1 8 ὅθ8. 8 ρ». 419).. ὙΠ -ἐσσι: Ηοηι. Βοθοί. 

ἄνδρεεσσι ομ!. ϑυγατέρ-εσσ. ΜΙΝ -οἰς: Ν.-Ὗ. ατ. ἀἄνδρεοις 

ἈΠ 80 ἔρνη, 860 8 866 ρΡ. 262. 
ΠῚ}. πιοίθγεψτϑε -δὲ ἀπὰ Ο.0.8]. τπαέογοϊ-οὐά ΤΟ] πρ; 

[Π6 ἐκοίδϑθ; 866 8 86θ ρ. 260. 

ὃ 868. 1. Βίθιηιθ δηδϊηρ ἴῃ 8 ΕἸΧΡ] οϑἶνθ. 
Ρν, 6». ᾿δγδλῃρί-8. -8ὼ' -8ὲ, 8ν. ὑγλάξεϑεαι δῥάγαί-ϑβιε, 

Αγθβί. δογίζαδιε (1 8 418.2 Ρ. 849). Ὅτ. Οτοί. ἐλόψσι βάλλονσι 



2θ4 Τμοοδέϊνο ΡΊυτγαὶ. 88 8368,864. 
- “Ὁ - --, - -ἃὀ »-ὦ ... ὄ.... 

ψικάᾶσαναι Αἰϊ. ἑλοῦσι βάλλουσι νΙκήσᾶσι. 'ΤῊ6 ο]4 δηάϊηρ -ἄσσι 

Ξε ἤκατοσι ἔτ -8ὶ ἰΒ 81} βοὴ ἰπ Ἡργδο]. πρᾶσσόντ-ασσι ἔντ-ασσι, 

ὙΠΟΙ. ἴο00 1 {π6 ρ]δο6 οὗ ἔπράσσᾶσσι ἴάσσι (ορ. ὅ|κγ. 8αέ-8ιὲ τι 

Ἐρερί-8μ)., ἴΠ6 βίθπι οὐ πρᾶσσοντ-ες ἔντοες οἷο, Παγηρ ὈΘΘὴ 

Βυ δει 6 α [ῸΡ (Π6 ῬΓΟΡΟΥ βύθιῃ ἴῃ {686 Ἰαἰίοῦ [ΌΥΙΏΒ; ΘΟΠΊρΡΑΓΟ 

ἀρψνάσι ἰπϑίοαα οὗ ἔάρα-σι, ὃ 861, Ιαδὲ ραρ6. νήφοσι (ΤΠΘΟΡπ.) 

ἔγοπὶ νήφω Ἱ δὴ Βοῦου ἰηδίθδα οἵὕ ἔνηφασι, ΜΕΠ ὁ ΠῸΠῚ 

νήφοντ-ες Θἷο,, ΘΟΙΏΡΑΓΟ χαρέσεσι [Ὁ] ΟΡ χαρί-εντοες (Ὀ6]0 ). 

ΜΠ -εσσι: Ηόοπι. ἀκουόντεεσσι 1,680. φερόντ-εσσι Ήοπι. ΝΟΥ͂. 

αὐ. παντεεσσι. ΜΝ -οἰς: Ν.-Υ̓͂, αὐ. ἀγγελλόνττοις ὄντεοις δπά 

[86 Κα, 866 ὃ 860, ᾿αϑὲ ρᾶρθ. 0.0.8]. ἐοἰρί-Ἰοἰ ἃ [ΟἸ]οπρ [πὸ 

ἐ-Βοχίοθ, ορ. ὃ 244 μη. 142 ἢ “-- ΤΙ. υὐδαποσίεϑιε -8 

Ο.Ο.81. σοφαᾳβέν- οἰ, 88. ἱπουρ ἢ ἃ ἐο-8ἴθπι. 

ϑκν, ἀρα-υαΐ-ϑι. (ἀρα-οαπὲ- ᾿ναῖουγ), ΟΥ. χαρίεεσι ἰηβίοδαἠ 

οὔ ἤ-ἔατ-σι (ορ. νήφοσι,. ΔΌον6); 806 ΠΠ| 8 197 ρΡ. 404. 

Ανοβί. παΐδι. τῶ Ῥγῃ. Αγ. ἐμαρί-ϑδι. ἴτοῃη ΑτῚ παρᾶϊ- παρί- 

᾿ἀἰοβοοπάδηί᾽ ; 806 1 ὃ 471 ρ᾿. 848. 
α-βἴϑιηβ. Κκν. δαγάΐ-δις ἵπ δυϊαπιηβ, Οἵ. φυγάσι (νιφάδ- 

-εσόι -οιο)ὴ . Β8Ἔκν. ρμαΐ-δέώ, ὟἙσ΄. ποσί ἨἩοπι. ποσσί (ποδ-εσσι 

ποδ-οῖς). 

ὅκν. μόέκξιε, βίοπη τεδΐ)- ᾿ἀοβίγοιιϑ, Ανοβί, ἐμχόδ-α, βίθπι 

ἐμὸς οουθυπρ, πιαί. ΟὟ. μείραξι ὀρτυξι (σχυλάχτ-εσσι πτερὺγ- 

-εσσι, φυλαχοεοις). 

ὅΚΥ, αρ-ϑ πὰ ναίοτθ. ΟὟ. χλωιρμί (γέπ-δσσιε). 

8 804. 8. 8-8[61η8. 

Ργ. ]ὰρ. ἬπβεμῈ8 -βϑμ -οϑὲ, -68-8ῖ1. -θ68-8ὲ ἴτῸΠῚ ΠΟΠῚ. 

86ο, 81ηρ. ΘΜΟ5 ᾿ηϊπα᾽, 866 ὃ 8506 οῃι. ρ. 358. 5Κτ. ημώηα8- 
«8. οά. ᾿ηάμαϑιε 4130. Ανοϑί. μαπαΐμ -ἄυτα; οὐ 5Ξ,κγν. ημιάπαϊ:- 

τὸν 860. Ὀοῖον. (ὗν. μέψεσε Ηοπι. μένεστσ. [1{ἢ. αἀδδεδ-ν-ξι 

-οὐ ΟΟΟ81]. εἰορεο- οὐ, 806 ὃ 856 Ρ. 260. --- αὐ. Οτοῖὶ. μηνσί 

Ατ. μησί ἰπϑίοβα οὔ ἥἔμεέενσε Αἰί. ἔμεισι, ΟΝ ἰξ 8δουϊὰ πᾶτὸ 

66, ἐΡ. ὍΟΠ.. βίην, μείς ([ ὃ 611 ρμ. 462, Π δ 182 υ. 418. 

ΠῚ ὃ 199 ρΡ. 81); 80 -η- δᾶπια ἔγοπι (Π6 ΟἾΒΟΥ οϑβοϑ; οὔβογτο 

[αὶ Ιάν. ᾿ννόμϑδὲ πουἹὰ πάτο Ὀθοοθ Αἰΐ. ἔμ. ϑδϑιπι αν 

Αἴ. χησί ἰηϑίοαα οὗ ἔἜχάσι --ε-Ξ ᾿χᾶνσ-σι. -- ὅκτ. 'πᾶβή Ἰαΐδι 

"Νἄϑομ, ἴτοπι νάβ πιθηβϑίβ, 800 11 ὃ 133 μ. 410. καὶ 184. ν. 435. 



ὃ 864,365. ΤΠιοοδίϊνο Ρ]υγα]. 2θ5 

5κυ. λαυξδεδιι (ῥαυΐξῃμ-δι, 8606 Ὀ61]0) Κὸ ᾽πάμαϑ-8ι. 

αν. δέπασι Ήομι. ϑέπασ-σι. 

Οομηραγαίίγο "ἧὶβ -ἶϑι, -ἰ8ὶ, -ἶβ8-:8:4 -ἶ8- 81 ἴπ Οοἰογί 8. 
κυ, ἄῤξξγαβ-5ι (ἀξτγαξ- 8, 866. θ6 190). Ο.0.31]. βοἰαδαϊδὶ οἰ ἃ8 
{πουρὴι ἃ 20-ϑἴθπμι. 

ΒΘ ΔΥΚ. ὅτ. ἡδώσι πλέοσι ἃτὸ ποΐ [ὉΓ “-ἰοσ-σι, ὈὰΐΓ ᾶγὸ ἃ 
ἐρη -ϑυ χ, π|κὸ Οτοὶ. πλά-σι (8 861 ν. 368)... ΤῈὴ6 ψοακ οὔδ68 866Π) ΠΘΥ͂ΘΥ 
ἰο αν δὰ -ιοσ- ἴῃ ΘαὙοοκ: 800 ΠΠ| ἃ 185 Βοπι, Ὁ. 429. Ηορποο Μὰ πὰ 

πὸ ᾿ηδίοσσι ᾿ἶκο ἔπεσ-σι; δπὰ, ΑἸ Βουἢ πλεόν- ἐσσι μειόν-οἰς ἀἃ0 ΟΟΘΌΓ, ΜΘ 
ΠΟΥ͂ΟΡ 806 “πλεό-Ἔσσι -οἐἰς ἰἶϊκὸ ἐπέεσσι -οἱς δηὰ δεπά-εσσι. 

Ῥανί. ρογί. δοί. "μοίαάμβ -μϑε. -8ἷ, -ἰἰ8-8 -(8-81. 

ΕΥΟΡΥ ΜΉ ΘΓ νγ6 πηροὶ ΜΠ ΓΘ- Γέθ. ὅν. υἱάνάΐδιι ἢ᾿ὰ8 ἔ 

ἴτοπη οἱανάαεδψαβ αοἴο., Ὑ ποτ -αδ- ΟΟΠΙΘΒ ΤΟΡΌΪΑΥΪΥ ἴγομ) 

Ἦνχϑἢ-, 866 ΠΠ| 8 186 ρῥ. 441.) ὟΟτ. εἰδόσι ἀοι Ὀ01688 ὈΘ]ΟΏρ8 (ἰὼ 

8 μοί-δίθιη, δπα 80 βίϑδπάβ ἴον ἔποτεσι (11 8 186 Ρ. 440), ορ. 

ΝΎ τ. γεγονότοοι. [1{πᾺ πιλγ μϑὲ δι. -8ὁ6 Ο.Ο.5]. νην δὶ οὐδ, 

88. ὑπουρὶ ἃ {0-Βέθπι. 

ατ. μῦσί (ρτοβουνοά ὃὉγ Ηδγοάϊδῃ, δπὰ ἴῃ (16 Βαίγδομομγο- 

τηδοῆϊα 260), νι γαγαπύ μὔσί, ὈΥ το -ἰουτηδίοπ ; 866 1] 8 100 

Ρ. 485. Ο.Ο.81]. »ιγδιολιδ, 0] ηρ [86 ἐ-ἀΘο]οπβίοη. δ5.Κν. ηρδ-ξε 

ποΐ ουπά. 

Ατγδη. ἍΜ ποπι. βίηρ. ἔοσιι βιι δε πιο [ὉΓ (Π6 ϑίθιι: 

5κν, φιάπαϊ-8ι, ἀξξυαξ,-8ι. παυΐμ-ξιι, Ανοβί, γασδοίιε ἴτοτη γασαΐ- 

'μαρρίμοϑββ, ογ. 8,66 ἃ 856 ρ. 259. 
Θατγοοκ. -ἐσσι: Ηοπι. ἐπέ-εσσι ὁμηγερίτεσσι 1,680. ἐτέ-εσσι, 

Ἠομμ. δεπα-εσσι;: τοἰς: Ν.-. Θ΄. ἐτέτοις οββοπ. εὐσεβέσοις, 

866 8 860 ρΡ. 262. -εσσι Μὰ8 Οὗ ΟΟΌΓΒ6 ἰακθ ἴγοπι [ΌΓΙΏ8 |πΚῸ 

ἔπεσοσι; δῃηὰ [ὑ ψὰ8Β ποῖ υ80}} -ἐσσε Δ Ὀθοομθ παι 868 

ἴῃ ΟΡ Θοημϑοπαπί βίθπιβ {παὺ διιοῖ ἃ ΟΡ 88 ἐπέ-εσσι οουἹά 
Ὀ6 οοἰηρα, 

8 866. 9. 1- ἐΐ- δἀηά ἅ- πρρ- 8έθ:η8, βίθιιβ ἰῃ -ἤ, τί, 

8Π4 -ἢ. 

Ῥυ, 1άρ. -ἴ-8 -ϑὲ -δὶ, -ἴ-8. -84 -ϑὶ; 6, 5. δντ8 -8ὲ4 -81 
ἔγο ποι. Ῥῤῆγῶταθ Ὅτον, ϑ8Ξ)|κυ. ἀλξιδ πααΐ-δι, διγῶ-ξα 

1) [ῃ τυυϊθίηρς ἐπ18 Ῥαδθαρὸ 1 Ὑ͵δϑ ὑπάου ἐπθ πιϊδίακο οὗ ϑαυρροβίηρ' 

ἐμδὲ δ-σα8.:8ι “ΜΟΙ ὰ γΟΌΪΑΥΙΥ ὈΘΟΟΙΙΘ -υαΐδε. Αμρεϊηδβὺ ὑιἰ8 800 Βανί οϊοσαδο, 

Βιυά. Ζιν 1άγ. Κὅργ., 1 9 {ἢ 



2θ6θ Ῥδιϊνο- Αδ]οεῖνο ΡΙυγαὶ. 88 86θ5-- 867. 

ἐοαῤνάκξμ. τ. χι-σέ ποόλγ-σι (ἔτοπι πόλτ-ς), ὀφρύ-σι ὕ-σί νέκῦ-σι 

(ἤτοι νέχῦ-ο) σι ὦ Ὁ ΓΟ]οίηρ κίεες οἷο. [ΙὲῈ ἰ8 Ῥοββίθ]θ ἐμαὶ 
ΜἜΘΙΘ 6 ΠΟῪ γχϑϑδᾶ νέχυσσι γένυσσι πίτυσσι ἴογτηβ ΘΠαΐηρ ἴῃ 
οὖσι Ὁπ660 8ἰοοὰ ἴῃ ἰμ6 ἰοχὶ οἵ Ηομθῦ. -ἐσσι: Ηομπι. σύ-ἐσσι 
ψεκυ-εόσι, 806 ὃ 860 Ρ. 262. Τ᾿. ἐμυ-ψ-δι. «δὲ Ο(Ο.8]. ἀνἄο- 

-«Ἐολᾶ (ποὺ δου! ἴοι) [Ο]]οσῖπρ ἐπ ἐ-Βοχίοι ; δυὶ ϑροχγάῦ- 
-α-οὐάΨ [Ὁ]]ονγ8 ὅθ ἅ-Βοχίοι (ορ. ζϑῃ. 9]. δοοϊρνοα : τηρῶ). 

ΒΚν. σὲγ-δώ, ρῶνγ-δι, σῦ-ξᾶ-διε ([86 Ἰαϑὺ ποῖ δοίιδ!γ ἴουηα) 

1|Κ6 ποι. βίπρ. οσἷγ οἵο., 866 8 197 ρ. 76 αϑονυϑ. 
8 806. 10. Ῥε.Ιὰρ. "πμᾶμ-8. -8ὲ «δὲ Ἵπ παυϊθυβ᾽: 5ΞΚΡ. πᾶμ- 

-ξά ΟὟ. ναν-σί; ἩΟΠΙΟΥ υ808 ἰπ6 τϑ-γτηδὶθ νηνυ-σί, Ι|κ6 νηῦς, 

ΓΟ] ρ νητὸς οἷο, (1 ὃ 611 γν. 462), Ὀυὺ ΒΘ αἷδο [ὰ8 {μθ 

ΤΟΘΌΪΑΙ ἴοσιη ἰπ ἰδ6 οοπιρουπα ναυσικλυτός. Β5Κτ. σό-ὅμ, ΟΥ. 

βου-σί. 

Ηομι. ψή-εσσι νέεσσι, βό-εσσι Βοροῖ, βού-εἐσσι, Ν.-. Οτ. βο- 

τοις; 866 8 8θ0 γ. 268. 

1 αϊυο- Αὐϊαΐίοε ίωγαϊ. Ὁ 

8 861.ὄ 1. Το Βυ χ. ϑ΄ή πο Βοί (πΠ6 ΑΥΔΠ ἔΟΥΤῚΒ ἴῃ 

εὐλέαδ ἀπὰ {6 1 ΔΕ] [ἢ -ὅμβ 8Γ6 υϑοα [ἴ0Υ ἀδίϊννο δπὰ δο] δ νο 

ΑἸΙΚΟ, ΜΘ πηδὲ ΒΌρΡΡΟΒΟ ἰμαὺ (818 ὑποίοϊ ἃ ἔπποϊϊοη 18 88 οἱὰ 

ἃ8 {6 ραγϑηΐ Ἰδησῦαρο. ὙΤδδθη ἰδ6 υ86 οὗ (μ0 ροηϊῖνο Ρ]υΓαὶ 

ΜΠ ΔὈ]αύνο 86η86 ἰπ Ὕατροῖκ δηᾶ Βα)ο- ϑ᾽δυοηΐϊο ἰδ ἃ ἰδίϑυ 

ἀουθὶοροπιθηῖ, ἀὰθ ἰοὸ {πΠ6 υ8δ6 οὗ (Π6 Β᾽ΠρΡΌΪΔΡ ζΘΏΠΙΥΟ ἴῃ -68 

“08 -8 ὙΠ ὑδῖὴ8 Θ6η860, ΜὮΙΟΝ 88 8180 ργοοίμπϊο. Ὧοὸο πϑοὰ 
ΠΔΡαΪΥ ἢπὰ ἃ αἰ ΠΟΥ ἰπ {86 1π}{14] οὗἨ π6 ἀδέϊνθ ρ]υγαὶ βυ ἔχ 
ἰῃ Βα)]ιο- δ᾽! υοηῖο, ὑοῦ 18 ἢ- πὰ ποὺ ὃδώ- (μὲ. -τὴδ 

Ο.6.8]. -»"ἅ). Α8 (π0 δἢ- ευἔχ δα οί τηθδηΐηρθ, ἯῸ ΠΙΔΥ 

(ΑἸΤΙΥ ΠΡ {Π|6 88π|6 οὗ {Π6 ηι-ϑυ {ἢχ. 

1) Υ. Ηθητυ,  δδαὶ ἀθ δγαίδημδιβαεϊοη ἀθ6 ἀδαίπθηοοβ δὲ ".δ΄- 
ἀδὴδ 16 ἰδηρὰο Ἰδιϊπο, Μόπι. ἀθ 1. 800. ἁ. ᾿ίηγυ. ΥἹ 103 6. 1, Ἠαδγτοί, 
δἰ ῖβ- Δ] 8 ῬἸυγ. θὲ -}μ [6 ]ἰδἰΐη), ἰδία. ΠΙ 4123 (ἡ. 1. Ῥυτνδυ, 
οι Ρ]ὺν. ἀθ Ἰ᾽ομυτίθη, ἰδία. ΥἿ 106. Ἐδιδίοιθδηη Ζυν Οἰοδοδιίομὶθ 
αἰιἀθυϊδοῖιος οοϊϊπαιϊϊοη: ον ἀδὲ. ρἷυν., Ευμηδ Ζοίίδοισ. ΧΥ͂Ι 81 Ν᾽. 
Νυο, Οονιβδηίδοιθ δδϊϊνο δὰὴθ ἀοῦς Ἐδιηογσοὶὶ, Ζοιδοιν. {0 ἀθαίδον. 
ΑΝοσὶ. ΧΧΧῚ 854 δ. 2. Βοϊινυυϊἀϊ, ὨῸ᾿ δ) ργθῃδβ. ἀδὲ. Ὁ]. δυΐ -";᾿ὋἼἴαϑς, 
Καλη-βο] οἰ τ᾽ Βοίέτ, ΙΥ̓ 268 ἢ. 
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ΤῈ6 ομπαϊηρβ Δοὴ πᾶν ἴὸ 06 ΟΟΙΙΡΑΙΘα ἱπ ΟΥΔΘΡ (0 

γοϑίοσθ ὑπ6 [πᾶ40- ἀογηδηὶο βυχ ἀγὸ ὑπ6 [Ὁ] οί: 5ΚΥ. -δῆψαϑ 

(ὀλέψαθ ἔγθαπ ΠΥ ἴῃ Ὑοαϊο) Ανοϑί. -ὄνσ τῶ ὑγ. ἀσ, ᾿-δλλαϑδ 
(“-δίλαϑ); Τιαὶ. -δο8 -ῦιι8 Οβο. -8 -88 ΟΙΒΌΥ. -8 ΞξΞ ργῃ. 14]. "-7,08 
Ῥιδῆοδ: 1) 64]1. -δο;: ἢ ΟἾΔ. -ρηι8, ΤΟ ἄθτῃ -ηι8, ῬΥΌ88. -! αΠ8 

«ια8, Ο.Ο.3]. -ὐὖ. Οἱ [86 γαγίδίίου δούνθοῃ -δὲὸ- δηὰ -ηι- 

8600 8 214 ρΡῃΡ. 175 ἢ ΥἥὴΠ ὁ Βανὸ πὸ σἱρθΐ (0 δββϑυπιθ ὑπαὶ {86 αὶ 

ΜΈΟἢ [Ὸ]]Ονγθ {Π6 ᾿πἰ14] οὗὨ {π6 βυῆχ 'π ΑΥΎΔἢ ἢ88 Ὀθοη ἀτορροᾶ 

ἰπ (Π6 ΟΥΕΡ ἰαηριαροθ, δῃὰ ἰὸ ἀοσῖίνθ (847) [{4]. "-708 ἔγομι 

ο8. ΒΘηΟΘ οΘΟμηθ8 {Π6 αὶ οὗ -δψαδ, ΟΥ οὗ -ὄλψα -δῆψαηι 

«δλψᾶηι, 15 8 ΟὈΒΟΌΓΘ ΡοΪπί. 

(1411. -ὅο 18 τοϊαίθα ἰο 1,6. -δο-8 838 5Κγ, -δῆγα (ἰώ-δψα 

Ἃ017 ἰο -δῆψα-8δ, ἀπά 88 ἰηβίν, "οὐδὲ (θίης. δηα 9]. ἰπ ατϑοῖς, 

ΘΙΒΘΎΠΘΓΘ ΟἹΪΥ 81η9.,), 8 214 ὑ. 1715, 8 281 ρΡρ. 186 ἢ) ἰο 85Κν. 

«δίεξ. ΤῊΪ8. βυρροβίβ [ἢ χυθδίΐοῃ ὙΠ ούΠοΥ (ἢ 6 τ] 6-ϑργοδα 111}. 

τι ἴουμπα δ᾽οὴρ ὙἱΠΠ -ρημ8, ἀπα Τιοὐΐ. «αὐ (6. α. 1.0}. γαῆδᾷοτηι 
1μοῖῖ, γἡκά-ηι Ὀσθδα6 Τϊῃ. γαδίοτηνμβ -Ὧι8) ἀοοθ8 ποῖ σϑργοβϑηΐ 

ἃ ἴογη 0 πϊπουΐ 8. Κ 614]1. -«δο.8) ΤΠ. ΥἹΟῪ βθϑῖηβ ἰὸ 

ὍΘ βυρρογίοα ΕΥ̓͂ Δῃ ἰηδίγ. Ρ]. -ηιὖ ἰπβίθδἀ οὗ «"πηἷὲβ. ἴουπαὰ ἴῃ 

πὸ ὝἙαοάϊονγα αἰϑένιοὶ οὗὐ 1 υδηΐϊαῃ δηαὰ ἱπ 1ωοὐο [Ὁ] Κ- ΒΟ ΡΒ 

(6. 5. Οοἀ], παζέϊοηνλ τε πακέϊ-ηδδ, Τιοἴϊ. κά)ά-ηιλ τ Ἰλίῃ. ζό)ο- 

-"Η8)} 866 ὃ 819. ΤΠ ἀραϊὰ (Π6 «νι οὗἩ [πΠ6 αἴογη. “ἀδίνο 

ΡΙυγαὶ Π88 ἰο 06 οοηϑιἀθγθα. [1 ἰβ Θομποαῖνδῦ]6 (μὲ ΟὟ Οἴθστῃ. 

-"8 δὰ ΝΟΥ -Ὦ (δ 879) τοργοϑοθηΐ δὴ ἰπϑίγ. βυῆχ ἔ-ηη8; 

ΟἾ]Υ ἰδ τηυδὺ ῬΟΥμαΡρ8 δ6 ρσταηίθα ὑπαὶ "ΠῈΣ ΒΟ Π]68 ΟΒΠῚΘ 

----.οὨὄἍ 7161... -........ .--.-..  ς-. 

1) 1ι βῃου]ὰ θ9 πιοῃέϊοηθὰ ἐμαὶ ἐμο ὕπιῦτ.-Οδθο. οπάΐηρ τσ νἱϊξους 
ἰγγοχυ ον ὃὕθ ἀογίγοα ἔγομι "- 738 -Ξς 8ῖκν. -λίξ (ἐπβὲγ. Ὁ}.). 

4) ΟἿΪΥ ἴουπᾶὰ ἰῃ οπο ἱπβδογίρέίοῃ, Ὑϊοῖι 18 ἩΤΟΏΡΙΥ ἀθηϊθὰ ἐοὸ ὃ6 
Κοϊεῖο ὈΥ ἀ᾽ Ατροὶθ ἀο Ζυδναίην!}}9 (ον. Οοὶξ. ΧῚ 249). -- ἶόο δζὸ ποῖ 
ἠυδείβοὰ ἐπ δοοίπς ὑἐπὶβ 641}. -δο ἰῃ ΟΟἾτ. πα-ὃ, 868 ὙΊμΐδοι ἀοο8 (Ῥαι]- 
ΒΥΘΌΠΘ᾽ 8 Βοίέν. ΙΥ̓͂ 221). [Ι͂π ἐπί ἔπθτο [88 ἀου δ ὲϊθδ8 ὈΘΘῺ ἹΩΘΓΤΟΪΥ͂ 1088 οὗ 
ἐπ Ῥαϊδίδὶ δουμὰ, δτδὶ ἑδβκίηρ ρίδοο Ὀϑίογο ποῃ-ρδὶαίδὶβ, δ ἀἵμαῦ σαδαϊξδ. 
(ΤῊ υτηογδθη.) 

8) ἴπ 111. Ῥοϊξκεοὶ. μὰ Μᾶγολ., Ῥῃ. 391 ἢ, 1 οχρ]αϊποὰ γαῆζονι, ἩἰῈ 
Βυυδοίχπον, δ ἐπ ἀυδὶ) ἤογπι υϑϑὰ ἴῃ ἔπο ρίυσγαὶ. Τ8 8 Ὁπαυθϑεϊο δῦ 
ΡοΒαΙ]6: οοπρατο ἐπθ υδδίδη ἰπϑὶν. ἀυδὶ ἱπ -θὰ ὙΠ ἢ ΡῬ]ΌΓΑΙ προϑηϊηρ; 

(γοίίον, Ζυν Θοβοῆ. ἀθτ πο. Ὠθο]. ἐπ Βυ88., δ0ὺ (.). 
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ἔγοτη ἃ ἀαίϊνα ἴῃ ἤγηιοβ. Βυΐ πὸ οὔθ 88 ργουθα ἔπ οχίβίθηοο 

οὗ δὴγ βουπά-ἰανν ὈΥ ΜΠΙΟἢ (Π6 -ὶ οὗ 41} Οογπιδηϊο ἀϊαϊ οοίβ --- 

ΘΥΘἢ ἰη Ο.166]. γα πα 6. ν». ῥγί-ηι Ὀοϑίάθ δγέ-πιν “τὶ 8, δηὰ 

ΟΠ οΥΒ --- οοὐἹα Ὀ6 ἀογινθα ἔγσοπι ἔ- 2 (ΠΟΘ 18 ΠῸ Π]ΔΏΠΟΡ οὗ 

πθρά ἰο ἀογῖγο {ῃ6 Οαοὔϊι. 18[. Ρ]. δαύγα-ηι ἴτοιη ὅ-η,2). [1 {Πογο- 

ἴογ οοῃ͵δοίυγο {πᾶς Οδειηδηΐο, Κ Βα], ἱπηονιθα ἔγοιη {πὸ 

Ῥαγοηΐ β8ρΡ66 0} ἃ ρ] 008] ἤπην (60. βίῃρ. Ο.Η.α. σὲ λομδέξιη 

Α.8. ἀἄκδ.ηαι ὃ 282 γ. 188), δὰ ρϑυῦμαρβ ἔ-10 88 ΜῸ}1. [ἐ [0]]Ο 8 
[μὲ {π6 Ρ]υγα ἰδίπρ' οὐ δλ- δπὰ ηι- δι ἢχθβ ὈΥ δἀαϊπρ' -8. τγα8 ποῖ 
ΘΟΙΏΡΙοἴθ ἴῃ {πΠ6 ραγθηΐ ἰδηριδρθ. 

ΒΘ ΔΡΙ. [ὁ ἰβ Ῥουθδρβ δ] ΔὉ]96 ἰὼ 8Π8}1γ86 Ῥγυββ. -"αη8 ἰἴπίο 
Ἐοηδηι ἘΞ 8 (εηιοτι Ὀσδίάθ ἤ-ριο ἰκὸ Κβ1γ. -δλψαηπι : δῆψα, τ. -φιν : -φι)ν 
ποι πέδη σηιϑὶδ ῬΘΟΡΙο᾽ σένιδοηη Ὁ, οὐ ἐδ βίγθηρῃ οὗ 
"θη 8 πιόη8δὸ βθβῆι, πιοαῖϊ. Τ}8 πογὰ δηβϑνοῦβϑ ἰοὸ Οοίῃ. "η"ἰπιζα-, δηὰ 
ἐποῦθ ἰδ ΠΟ τοϑθοὸῦῆ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπαὶ ἰὁ νψὰϑ ἃ βΒβανοηΐο ἰοδῃ-σογὰ 
(680)}: ἀουδέϊοθβ ἴῃ ηοηϑᾶ 680 τ ὈΘΟΔΙῺΘ 2 ὈΥ (ἰδδι ποι, δηά 
πὸ βᾶπιθ Ῥτοοθδβ τηϊχζιις οἰδηρο δ-αρι8 ἴἰ0Ὸ -"αη8. Ἔσηιοι ταὶρῖ ὈΘ 
οομραγοὰ νὴ Ο.Ο.8]. «οὖ Βυξ ἀουδὲβ ἂτὸ βυρχοβίοα ὉΥῪ [[{Π. -νπ8 
«π18) ΜΏΪΟΝ οὐπηοὶ ὃ0 ἀοτϊγοὰ ἤγοῃ ὅ-ηιαη8 (οη (6 δοὸὺ. 110}. ἀδοὶδ: 

Ῥγυθθ. ἀδίιραη8 806 ὃ 826 Ρ. 227): δηὰ ἔπ αυθδβίϊοῃ διῖδοθ ὙἘΘΙΒΟΡ “"ιαϑ 
ἰῃ Ῥγυδβδίδη (6. ζ. ποιετιαϑ ὋΔΟὈἑ8᾽.) ποτα ποὲ 6 οἷάον ἔογι. ͵ίββ. -"α8 
δηὰ 1}. -ημ8 ταῖρης Ὅθ δοπηθοίοα πίξῃ οτἰχίπδὶ "-δδ, διὰ -"ΙαΉ δ ΤΙΘΥ 
ΓΘΔΙΪΥ Ὅο0 ἀυθ ἰο δϑϑοοίϊδέϊοη τἱΐι (ἢ 806. Ρ]. ἰῇ -αη8. 1ἱῖἢ. -ρῖμϑ, ὙΠ ἢ 
Ο.0.81. «-νὖ, ΠΙΑΥ Βοσνονοῦ Ὀ6 ἀοτίγοα ἤγομι ἀρ. "-μ8. Ἐτρο, ποη ᾿ἰᾳαοί. 
Οορασγο ἔατγέμον Οδἐ πο, Μοτρῃ. ὕὍπί. ΠῚ 81 ἔ; 1ι6εἰκίθη, Β6Γ. ἀθν 8ὅ6}.8. 

8. ἀον Ὑ]188., 1884, ὑρ. 101 ἢ. 

ΑΥΙΘηἾΔ 88 -,) 88 ἴῃ πθ ρθη. πα 00.) 866 ὃ 844 

Ρ. 245. ΤΙῃ ατοοκ {Π6 ἴοτιῃη οθαβθά ἰοὸ ὃῦ6 864 δἰ 411; 115 

ἀαῦνο πηθδηΐϊηρ ΜὰΒ ΘΧργοββοα ὈΥῪ ὑμ6 Ἰοοδίϊνο δηά ἱπβίγασηθηίαὶ, 

δα 18 ΔΟΌΪΑΙν 6 τηθδηϊηρ᾽, 88 ΔΙΓΟΘΑΥ͂ ϑἰαίθα, Ὁ (6 φϑῃϊενο. 

ΟἸἹά [σἰ8}} ἀγορροά [Ὁ ἴῃ ἔδνουν οἵ {16 ἱπβγα πηθηίβὶ. 

2, Εογπι οὗ ἐπ ϑίαπι. ΤῊ γ88  θΚ, τὶρῃὺ ἄονγῃ ἔτοπι 
ὑπ6 Ῥγοθίμηϊο ρογῦϊοά, ἴῃ δοπϑοπαηΐ βίθιηβ ΜΠΙΟΝ δαπι ρα οὗ 

δταάαίίομ, ἃ8 ὅροίογν- ᾿ραίτ). 
ΑὐΥδὴ οἴϊοη 8Π6 718 [26 ΠΟΙ, βίπρ. ἴὍσ ὙΈΘΓΘ (Π6 βίβιῃ 

8ῃο ἃ 6, 48 5Κν. ριάμσ-νμγαβΒ Αγοβϑί. ηιαπδοῦνῦ. ὅ3866. οῃ {Π|8 

Ροϊπέ ὃ 856 ρρ. 2589 ἢ. 

Ιη Τιαϊτίη δπὰ Οβοδὴ οομβοπδηΐ β8[6Π1|8 8Π0. {Π160 ἐ-ϑἴ8πι 

Παρ, ἃ8 [,6{. πα γ-εὶδιι8 γογοη δ {κὸ ουΐ-ῦιι5 ἐγὶσδμ8, 
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ὑ)5ο. ἐσ-ῖβ εσίυυ. Βυς ἴπηῦτ. -μϑ ἴθ ἡγαίγμβ αδοὶ- 8. οἵο. 

866 1}8 ἴ0 ἢδγτθ Ὀδθη ἔβκϑη {ΠῸΠπὶ π-ϑίθπηβ (Ὁ 6Γ -8 Ὑογυδι8᾽. 

ΑΒ τοραγαὰβ {Π6 βίαπι ἱἰπ (ΘΥ πϑΐϊο 866 ἃ 3719. 2, 

Ιη Βα]ίο- δ᾽ανοπῖὶο (86 ἰἐ-ϑίθπι ϑηαΐηρ μ88 θοῦ [πὸ 

ΓΟΡΊΪΑΡ 0Π6. 88 ἃ αἀἸΙὰ ἴῃ {{Π|ὸ ΟΠ τ2- 0.568 δα ἴῃ {Π6 Ἰοοσβδίϊνο 

Ἀγ]; 6. σ. 11. αζηιορ-ἢτηια ΟΟΟ.Β]. ζαπιομ--πί. Βυϊ νοὸ 

51] πᾶ ΟΟδ]αν. ροϊγαπιΐ τ-α Ἐροϊγαη-:-πὐϊ, 866. ὃ 856 ρ. 260. 

ὃ 868. 1. ο-ϑίαιηβ. ΡΥ. 1ἅρ. ἔμφο-δὴ- (-πι-). ὅ8Κν. οὔκξ- 

εὐλψαβ Ανοβὶ. τολῤγκαρίδῳψδ ΜΙ Ῥγ. γ. -αἴ- ἰπβίοεδά οὗ -α- 

[Ο]ονσηρ ργοποῦμβ ἅ{κΚὸ ἐδεδέψαβ ἰαρὶψο. (Οοίῃ. ομζία-ηι 

Ο.Η.Ο. κού Ὀδβιαθ ῥάϊτπι αἀξ-ηι, ορ. ὃ 867 γμ. 261 ἢ. δπάὰ 

8 380). 1μ0}. οὐδα-ημι8. -ἀτηια ΟΟΟ.5]. εἰδκο-πεά Ὀσδιάθ ἐξ- 18 

ἐξωπϊ. 

Ταῦ [ὈΓΠῚΒ ἴῃ -ἰδβ ἔγοπιὶ Ο-ϑίοιηϑ. 88 απηιξοῖδιβ ϑδιὲδμ8 

(β66. ΒὕομοΙον- Δ Ἰπά ΚΙ ]άθ, Οτυπάν. ρΡρΡ. 126 {) δῷ ἰαίδγ τϑ- 

[ογτηαίθβ Ἰηβίθδα οὐ [86 [ὉΓΠῚ8 ἰῃ -ἰ8 (8 380). Βυΐ (86 ῬΓΟΠΟΙΠΒ 

1εδι8 ᾿οἶδ᾽ (οΡ. ϑὅΚν. δ-δηψάβ), ναυγϊδῃΐ 1-δμβ (ἰπβίθπι Κ φμΐ-δι5), 

πα ᾿ϊεδμδ “.͵8΄, ἸΠΔΥ Ὀ6 Υγοραγἀ θα 88 ργοθίμηϊο. 

ΒοαΥκΚ. ἴη Ο.6.8].. ο-δἴθιηβ ΒΠΟῪ ποῖ ΟΥ̓ -ἰεορε Ὀὰὲ -ὡπῶ 

-ὐν, δδ χιοα ξέν, πὰ βἰ τα] αΥ] ἱμδίτ. βίης. χαϊοασόἠιεϊ ἀδὶ. ἰπδίγ. ἀπ] 
«ια. ἍΘ Ἰὰδὺ τορατὰ ἵ (δίϊον βοηδηΐβδ -ϊ} δὲ ἴ6ὸ ποὰκ στδὰθ οἵ ἐδὸ 

ΔΌΣ -ἰο- (ορΡ. Ο.Η.6. ᾿ὐντίττε 8 380), ἔπ καὶ οἵἴἨ σίασοϊ)ᾳδιϊην δ ἰδίκθῃ 

ἔγοιαυ [6 οὐδοῦ οδδοβ, δηὰ οοοθβίουδὶ ἔογτιηβ |ἱκ δἐγαζίς (ποπι. "].) 

δίομοβ᾽ δὲ ἰδίου σϑ- [ογπιδίθβ οὐ ἐπ 6 ̓ ἴπθ8 οὐ ἐδ ἐ-ἀθοϊθϑπδίοῃ. Τδυ8 
«ἀξ: «αξῥοεννά Τϊῃ. σαϊαζἰά-πι8 (σαϊἀᾷ-8 'οοοϊκ) ΞΞ ΟΠ. 6. λέγηίμε: 

αοίν. λαΐνγαπι. ΤῊ που]ὰ πιακο ἰὲ οδδίονς ἰοὸ 806 ΜΠῪ 80 ΠΙΔΗΥ͂ [1850. 
Ὠθαξ, σοηδοηδηΐ βίθπιβ ὈΘΟΘπΘ ἰ0- 86 π|8 ἰῃ Βα] ἐο- δ]ατοηῖο:; [ΟΓ οχϑηρῖθ, 

Ραγί. βου, 1.11}. τξξαποξίο Ο.0.8]. τεζαδία 'νομβοπέϊδ᾽, Ο.0.8]. ἀαέεϊε 'ἀαιοτ᾽. 
Τηδὲ ἰβΒ ἰο Β4Υ, ἰἦ ἰπογθ ν88 δὴ -ἰ- ἴῃ [Π6 'ητ08808 οἵ ἰο-ϑέθιβ ἰῃ 
ῬΓ. Βα] . -ϑ1δυ., ὑποῖς οηάϊης 8 (6 δδπ|ὸ δ ἰΐδὶ οὗ οοπβοηπδηὶ βέθῃιβ, 

ὙἹΠΘῊ ΔΙΓΟΔΥ ἔοσιηθὰ ἔπ 680 688368 αἴΐζοῦρ (06 τηο46] οὗὨ δἔθπιβ ἴῃ -ἰ- (8 402): 
ἰξ 88 ΘΑΔΥ ΘΠΟῸρΙ, [ῸΓ ΟΧΘρ]6, ἰο ἔοτγπι 4868 ἔγοπηῃ ἤμέζοηπίςῖο- ὙΠ Θη 

{Ππ|0γ0 ψ88 ἃ ἔογπι "μοξοηί- ἰσπι-. ᾿Αποίδμον ροΐπὲ Γοπιδὶπβ ἰο Ὀ6 ἱηγοβεχαίθα. 
ὙΠδί δὲ ἐῆο οδῦδα οὗ ἐΐΐθ ὙΘΥῪ ΘΟΙποη ἰγδηϑίος οὗ ἐ-δέθιπδ ἰὸ ἐπθ 10- 
οἶαββ ἰῃ οἷάον 1ἱξπηυδπίδη (85 ἔγύ-Ἴἰ-6 ΠῚ 8 100 ν. 306): ΤηΔΥῪ ποὶ [ΟΥΠΙ8 
ΔΠΔΙοβουδ ἰο Ο.Η.6. λέγιἐσε πάτο ποϊροὰ {Π|ὸὴὸ σδηρο, δηὰ ποὺ πι ΓΟΘΪῪ ἐπ 6 

Β᾽ ΠᾺΡ οπάϊηρ οὗὁἨ [6 ποπι. δοο. βηροϊδν 9 

8. 369. 2. ἀ-βἴοπιβ. ΡΥ. [ἀρ. ᾿εξπα-δὴ.- (-πι-). 5Κτ. ἀδυᾶ- 

“δῆψαβ, Αγοβί, μαρμᾶτὗψνδ. Τιαῖ. ὀημᾶ-διβ; -ἀ- 8 ΜᾺΒ ΤΏΟΓΘ 

ΔΊΔΟΙΥ ϑργοδά ἴῃ {Π6 οἰάοβέ [1 αἰη (6. σ. ηιαπέδιιδ ἀεαίγαδι5), 



ώ2τ0 Ὠδιϊτε- ΑὈ]διϊνο Ρ]υκταὶ. 88 869 -- 318. 

Ὀὰΐ υϑοὰ Ἰαΐοῦ ΟἹΪΥ ἰο ἀἰδίϊπρυΐϊθηῃ σοηᾶθιβ (88 ΚΠ 8 δηὰ 

7ἰἄδιι8), ἀπά ἴῃ (Π6 γτϑεϊογπιαίοβ αἀμᾶδωεβ απιδᾶδμξ (ρ]υΓᾺ] 
βυ ἢχ ἰπϑίθδα οἵ ἀυ.8}}. (Ἃ14]]. ναμαυσικᾶ-βο, υϑοὰ αἰ δυϊίν ον 

ἢ μᾶτρεβο Ὑαραιτὶ δυθ., (Οοὐ!. σέδδι ΟἽ. Ο. φοδδ-πι, 866 

8 867 ρρ. 261 ἢ,, 8 381). Τῖθι. γαβκο-ηνμδ -πιϑ, Ο.Ο.8]. γακα-ηρῖ. 

8 810. 8. 1- δδιϑίο πηβ (ὁρ. Ρ. 68, ἰοοίποίθ). ΡΥ. Ἰάρ. 

“δ λγδηρφίϊξ-δἢ- (πηι. ΒΙκν. δγηαϊξεδῆψαθ, Αυοβὲ. δαγοπέ-ὃνδ. 
(Ο.Η.α. αἰσῖτηε ἴο ῬγΑγΟΥΒ᾽, 866 ὃ 861 ῥ᾽. 261 ἢ δπὰ ἃ 882). 
ὙΠ -ἰζ- ἰπϑίθδα οὗ -ξ- : 1,6ὲ. ἐαοὶδεδμδ, Ὁταῦν. ἑουὶθδ ἴῸὉΥ "-ἐξ- 5 

Ὀοϑ46 {86 806. 9]. ἑονίθ( Ὁ ὃ 828 Ρ. 229. 80 αἷδο 1ϊ{ῃ. δηιε- 

«πἰμ8 -"ἱὸ, Ο.Ο.5]. φοηι)α- νά; Ὀυὰΐ ΟΥΠΟΥΒ πᾶν ἐᾶ-βοχίοῃ (ορ. 

Τοοίϊποία ου Ρ. 68), {π{|. οόδαποσίο-ηιβ, Ο.Ο.8]. ροσᾳδία-ηρΐ. 

8 811. 4. ἰ-ϑίοηβ. Ῥυ. ἀρ. Τομὲ-δὴ- (-ηι-). 85.τ. ἀεὶ- 

τδῆψαβ, Αγοβί. αδίοδνδ. Τιαὶ. ἐγί-διδ οὐἱεδιιδ ἐμγγίτδωβ; την. 

ὑγ18 ἐτἰδυϑ δΥὺὶδ αῦὺὸϑ αδεὶδ Υϊθυδ, οΟβο. 1υ881]1- 8 

(Βύομοιον, ΒΒοίη. Νυβ. ΧΙ ΙΥ͂ 828), ορ. [θγοσλη - [88 ᾿ἑουτϊπὶ- 

θυ8᾽ 8 818; (86 νονϑὶ οὗ {Π6 ᾿αδύ 8υ}140]6 γὰβ Ἰοῃρ ἰῃ τιδτῖδα : 
ΜΟΙ] {18 δ6 “ΘΟΙΠΡΘηΒαίοΟσΥ ἸΘηρ  Θηἰπρ", ΟΥ [Π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οἵ 
π6 δοουβαίϊνα ΡὈ]υγ 1 (ἀοίῃ. απϑέξ-ι ΟἽ Ο. ὀρθία, 866 

δ 8601 ρΡν». 261 ἢ, ὃ 8388. Π|11}. πακέϊν- 8 -ἰ-ηι8, ΟἿΟ8ι. 

ποδῇεο.ην. 

ἢ 812. ὅ. μ-ϑίοθιηβ. Ρὺ. Ἰὰς. "δώπι-δ ἢ- (-ηι-). Β5κτ. βαπέ- 

“δὴψαβ, ᾿Αυϑδί. δᾶσμοδνδ. Τ,ιαἰ. τιαμμτδ8β ηιαηῖ-δμδ ἰασιε-διι8 

ἐαοῖ-διιδ, 806 1 ὃ 49 ρρ. 41 ἢ «πὰ Βομοϊον- μά 6Κ|Δ 6 
ΡΡ. 124 ἢ, ὕπιῦν. θ᾽ γα - 98 ̓σθοσαῦυβ. (οί. 8ρητηι, 866 8 861 

ΡΡ. 2617 ἢ,, ὃ 888). 10}. ϑπμοπιβ τη, Ο.Ο.5]. Ἔγποηῆΐ [ὉΓ 

τενηδ-ηνΐ, ὙΠΙΟἢ ΟΥ̓ ΒΟΙ]Θ Θἤδηοθ 18 ΠΘΥΘΡ ἴοιιπα, ΠΟΡ ἰ8 ᾿ϑψηδ- 

-πὴὸ (8 282 ρὑ. 189). 

818. 0. π-βέθιηβ. ΡΥ. ἀρ. "δι ρ- δ }λ- (-η1-), Ῥοββίθ]ν 

Δββὶ πη ]Π]αἰοὰ Ἐξ(υμηι-δῇῆ-, 8661 8 222 ρ. 190. β8.κτν. ἐρά-δῆψας 
ἀξνια-ὑδψαβ, Αγοβί, ἀδηια-ῦψνα πὰ αγαοηιδοῦψνδ (ἀγαοπιαη- 
᾿ΑΒθ 0, ομδ6 πὶ -ὅ- ἔγοιη (6 68-8ϑίαπηβ (ἡπαρδεῦψο, ὃ 316) 

ὈΥ τοϑϑορ οὗ {π6 ἰἀθηΐοαὶ] ἰοο. δηάϊηρ ἱπ {6 ὑνο οἶββϑθὰ 

(ἀδηιοδι --- "ἀδηιαδιε Ἰἰκο φιαπαΐῆμ, 8 861 ρν. 268). [μαἱ. λονιΐη- 

-ἰτδιβ Οδο. ἐθυ θη -ἴ-88 ΤΟΡΙΪἰ δυ8, δὰ Τὐ]πιῦτ. ΚΑΤ - αὶ - 8 
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ὍΔΥΗΙθυ8, δοηιοη-μ-8 Ομ ηἰθ8, 866 ὃ 867, γμ. 268. 
111. 9φμη-ἴημι8 αξηιϊιοη- 8 τἰτηια, ΟΚ(Ο.5]. ζαπιοῃ- νη 

[Ὁ]ονίηρ ἐ-βοχίοα, δὰ Ο.Ο.8]. Κοορβ ροϊγαηινδἃ (ὉΥ ἤροϊγᾶη- 

“ἰὖ (1 8. 219 ρΡΡ. 185 ἢ), 8606 ὃ 8617 ρ. 269. 
ἢ 814. 1. γεβίθιῃβ. Ρυ [ἀρ. Ἐριᾶίγεδλ- "ἀδσίγ-δῆ- 

(- ,κ.- δδῖικνυ. να εδῆψαβ αἄίγεθῆψαβ. Αγοβὶ. ηιᾶξογ -«ὖψο αδίογ'- 

-«ὃνδ. Ἰιαῖ. πιᾶέγ-ῖ-διι8 ἀαΐδγ-ε-δι8, ὈτΑθΥ. ἔγαύγτυ -8 “γαΐγειι- 8 

Ἡγαίσθυθ᾽ πογ-ιθ-86 Ῥ͵ΟΟΘΟΥ 8, Ο4]1. ηιᾶέγοεδο (ματρεβο) ᾿τηαίτὶ- 
Ὀυδ᾽; ἰδ 18 ποὺ οογίαϊη ὙΒΟΙΠΟΥ -γό- τὸ Ἰάρ. -7- (-γ- ἰπβίοθϑδα οὗ 

Ὁ ΚοΙι. -γῦς 1 8 298 ν. 286, 88 ἰπ συϑγρο-δγοέμ-8 Ὀδδίαθ ΟἽ. ]Γ. 
ὑγοίί, ἴ. ᾿'δομίθποο, ἡυαἀροιηθηΐξ τῷ. Τὰν. Ῥδλχ-ίἃ), οὐ 1 (Π6 ποτὰ 

ὉΠ06 8 “μιᾶξγ--ὅο, ἈΠ 848 ομδηροα ἰὸ τη):ἄξγοῦο ὑπᾶθν {16 

ἱπῆθπο0 οὗ ἐπβίθπιβ ; ορ. Ο.Ἷγ. ᾿πϑίν. νιδέδναὶδ πιαεέδγὶδ ὃ 885. 

(οὐ. ὀγόῤγω-ηι, ΟἩ.Ο. τημοίογμηι, 800 8 861 ρρ. 267 ἔ,, ὃ 885). 

[Λ1Ὰ. ᾿ποίογ-ἴ-μι8. -ἰ-ηι8. Ο.Ὁ.8]. νιαξον-Ἰοην, [Ὁ] ον πρ {Π6 ἐτ 1488. 

8 816.(Ὀ. 8. δίθιπιβ δπαϊπρ ἴῃ 8 ΕΧΡΙΟΒΙγΥΘ. 

ΡΥ, 146. ᾿ὀῆγδηράςδῃ- (-αἶτιπ-), ἴτοτῃ [6 βίθηι Ἡδγῥμοηί-. 

5Κν. ὑγμάα-δῆψαβθ; Ανοβὶ. δογ"χαδεοῦψοδ, δον ζαπῦψῦ “ἢ 580}- 
ϑυϊςα 05 οὗὨ {π6 βίγοηρ βίθιῃ, δηὰ δογ χαῤῦψνδ πιῖι (Π6 πομη. 
806, ΒΡ. ἰῃ ῬΙδοθ οἵ (6 βίοπι (8 856 ρ. 259). 1,6. δογθηΐ- 

«[-δι8. πιθν. αδοῦτ -8 ἀροη θ᾽, 866 ἃ 861 ρ. 268. (οί. 

Τρ )δηπά-ατηι ἐμηβτιτηι οἵο,, 866 8 886) [{{{{. υδῥαπέδενιδ (ρτο- 

ΠΟΙ.ΪΠ8] Θηαϊηρ), Ο.Ο.8]. ρεσᾳβίο- κ ἃ 20-ϑίθῃι; [Γ}. 

αἀαπέ-ὶ-ι8 'ἀοηδυ8, Ο.Ο.3]. ἐοὶρἐ-ζοην (866. 8 244 ρὑρῃ. 142 (.. 
5κν. γοα, μπαάασδῆψαβ ἴον ἡπαδα-δῆψαβ ἴτοπι πάρᾶϊ- παρί- 

᾿ἀοβοοπάδῃϊ, ορ. Ανοβί, 100. μαΐξδωε 8 868 Ρ. 264. (αοίϊι. ἐέφερννε 
᾿ἀθοδαϊθιβ᾽ ἴῸγ ρὑγ. αϑση. ᾿εχμη(α)- "1", 866 ὃ 886). 

ἀ-86 π|8. ΚΞ'κγ. ῥαγάα-δῆψαβϑ ἴο δυϊαπιηβ. βκν. ραά-δῆψάβ 
Ανορβί. ραδ'-ῦγῦ, Τιαῖ. ροα-ἰ-ὃμ8 ὕταρν. ἀμ-ρμγβ-ιι-8 ᾿ροα θ᾽ 

(ἢ 861 ν. 268). (οἰ. ἐδί- κεῖ, 8. 886). 

5Κν. υάρ-δηψάβ 'νοοϊθιυβ᾽, Ανοϑί. υἄγξιῦγῦ ἴτοιη. ἃ θ886. ποῖ 

, σαμα οἰβονῃογο, υὥο(α)ἢ", ΟΥ ὃ ΙΏΔΥ οοπίδϊη ἴΠ6 ποπι. ας 

ἰπϑίοδα οὗἩ {π6 βίϑπι (8 856 ρΡ. 259), 1,Αἱ. οδο-ἐ-δμ8 (ΟἸ]ο σὶρ [86 

ἐ-Αθοϊθηβίοη. ϑ8||κτὶ υἱᾷεδιψάθ Αγοβί. υεῦψο Ῥν. Ατ. "με δ α8 

ἔγοιῃ υὐό- οἷδ- ᾿οἴδῃ, νἱ]Π]ᾶρ6 οομητηπηϊγ᾽ (1 8 404 ρ. 299), θὰυΐ 
ΘΟὨ ΤΥ 86 5ΞΚΥ, αἀφοδηψάβ (βίοη αὐῥ- ᾿ἀἰγοοί!ομἾ ἰηϑίθδα οὗ 



9272 εῖξνο- Αὐ]αϊϊντο Ρ]αγαὶ. ὃἂβ 315 -- 371. 

ταϊάῥηψαθ [Ὁ]]ον 5 αἰξκῥά ἀπὰ αὐξ (Β 856 ρ. 259). [μ,4{. ἐδρ-ῖ- δι 

()μο, ἐϊπγεῖτ8. Ἴοριθιθ8᾽ [0] οί (Π6 ἐ-61488. 

δΙεσ, ααὐδῆψάβ Ανοβί, αἰτοψῦ ἴγοτη ἐπ6 βίϑῃῃ αρ- ᾿ναύθτ᾽, 868 
[αὶ 328. ν. 20. 

ὃ 8716. 9. 8-8[61π|8, ΡΥ, Ιᾶρ. Ἐπιθηποζ-δῆ- (-68-η1-} ΓΓΟΏῚ 

Π0}}. βίηρ. Ὥποποβ. ὅκι. ηιάπδ-δψαβ ἰπβίοδα οὗ ὠ"μιαπαάδῆηψαξς 

[ὉΠ] ον ης πάη, Βι ΠΥ Ανρϑϑί. ἡπαρμ δον ἱπδίοθδα οὗ ἔριαπαξ- 

ὑψῦ [Ο]]ον ηρ (ἰδίηϊο ἡναηξ, 566 8 856 ρΡ. 259 δηὰ Βανί οϊοιηδὸ 

Κυμπα Ζοϊίβοην, ΧΧΙΧ 512 ἢ πὰ 582, διά. χὰ ἰάρ. βργ.. 

[2 [μχἴ, φομογ-ῖτδμ8 ἴΉ]]ονγ8 {ῃ 6. ἐτοἶαβ8. (Ὁ.Η.Ο. ζοϊδέγεωηι, 

00 ὃ “81). [1{Π|. ἀοδοδ-ὶ- 8. ().(,8], βἰοσθ8--ην [Ο]]οσρ (16 

ἐσοὐαδ8, 

ϑκν, οναάδιιψαθ Ανοϑὲ. ἀμαδόψδ (βίθῃι 8μ-4ἀἄ8- δι-αἀαἢ- 
χἰνίηρ γί }}}γ}), ἰμϑίοδά οὗ δά δαῃ- “μια χῦ-, [ΟἸ]]ον παρ [86 

ποπ. ὁμ44 λμαὰ (8 8ῦ6 ν. 359). Βυΐ {π0Γγ6 Δ.Υ6 βοῖῃηθ ΤΘΡΌΪΔΓ 
[υγπιθ, 88 οά, τἰπαδῆψάδ (Ἰαΐοσ ηνᾶδιψάδβ) ἴγοτη 1488 Ὑμθηβίβ᾽. 

ἐπὦὶ ὠῥαδηψαι (ον ἰόδῥεψαϑ) ἴγοπι εἰξάδ- ᾿άανγη. [,6[. τιδη8- 

ἰτδηδι ορ. ().1τ. 1218-|-δ ὃ 887. 
ϑκν. λαοίγεδψαβ ἱπϑίοδα οἵ "λαυίαδῆψαβ (ορ. νἱρνώᾳδῆψαϑβ 

τοι οὐργμὰ- ᾿ἄγορ, ογὰ}} ΓΟ] ον (Π 6 ποπι. λαοίνγ Ια οη᾽: 
υιῖ Ανοϑῖ, ἐμαϊβιξεδυνδ ιΒ τορΌ δῦ (ἰπίοσγοα ἔγοιῃ δμπαϊβιξεδψα 

αὶ 804. ρ. 904). 
Οὐπρατγαῖΐνο Ρυ. Ἰὰρ. Ἐσζὲσ-δλ- (-ἰ68- ηι-). ΒΚτ. ἀξξνο- 

ὄψα Κὸ μιάηδεδῆψας. 1,αἴ, δοῖϊδν-ἰ-ὅμβ Κα δὴ ἐ-ϑίθῃ. 

4)... 8]. οἰαζαϊδοννν Κα ἃ ἐθ0-8ἴθῃι. 

Ἰατῖ. μογῖ, δὸὰ., Ῥγυ Ἰᾶρ. “μείαπ:-ὃλ- (-8-ηἢἰ-]. Β8Κτ. 

ἐε ἀ-δψνας αι τἢ6 βίγοηρ βυΐῆχ -ταβ-. Αυοϑῖ. οἱδμέδῳο. 

ιν. νολεν δες. (ργοπουμα} ὁπάϊησ). ΟΟΟ85]. δον Κὸ 

τὰ ἀ τ ΓΘ). 

ἰαῖ. ρο-δς. ἀὐὰ ΟΟ 5]. τηνε ἀροϊποὰ ἴῃ {δὸ 

ἐτοϊακα, μὺ. Ἰὰς νᾶς-δὰ- τὴ ἤσει-. 

ἃ 97. 10. 1- ἧ- ἀπὲ ἅ- νυ τ-ϑἴομπηβ. ἀηὰ 5.6 118 ἰῇ 

ἮΝ ἢ το, 
ὕν Τὰς -τἀλ- -ἀτλος τῖτμο- τ-ὔτ-. δὲν. αἀλτιδΥψάς καάΐ- 

τλλψαςς ὀλυηα-τ-λλψις ἐγολετ-ψικς, Ιρκἴς ξἄτδως. αἷϑὸ ϑ(ζ-δειξ, 

δα τ ονν ον ΔΕ φὰτὶς οὐ (ὦρ. αὐ ἑαὶ ἃ 905) γρ. 3965 ἢ. 
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Δῃα 8ι"ἰ-μ8. (Ο..166]. 9 -ηι, 806 ὃ 888.) 1“. ἐμο-ἐ-ι8 Ο.ΟΒΙ. 

ζγἄν-ημά τὰ [86 ἐτ 1.88, Ὀαὺ ϑρολγσα-"  ἰπ [Π6 ἄ-01488. (0. 
βϑυεϊνάσα-οἢδ, ὃ 860 γΡ. 26θ). 

5κν. σὲγ-δῆψάβ, ρᾶγ-δψάδ, σδ- ας δψαςβ ((Π6 ἰαδὲ ποί δοίμ!]γ 

ἴουπ4) ἔον "α7-δ,.- οἴο., Π|κ6 πόιη. βίῃηρ. σέν οἵο., 866 8 1917 ρ. 16. 
8 8718. 11. Ξκν. μαιμ-δῆηψάθ, Τιαὶ. πᾶυ-ἰ-δι8 ἴθ [Π6 ἐ- 0888. 

5Κν, σό-δηναβ, Τιαῖ. δα-διι8 δσειῦμδ. ὅν. γα-δηψάδ, Τιαὶ. γξοδιιδ. 

Ιηϑἰγμηιοπίαὶ Ρίιμναἰ.1) 

8 819. 1. Τ6 βυ χ. βίο τΩΒ πὶ -ο- δὰ ἴῸΓ {Π6]} ὁπ ηρ’ 

«ὅδ, ΜΏΪΟΝΒ ὩΔΥ ΡΟΓΔΡΒ ὃὈ6 ϑ8ῃα)γβοα -0- [αὐἱἋὁἢ ([ 8 150 

Ρ. 186); οα Ο.Ο.83]. -ψ 8.065 ὃ 8806. Τη6 οὗοΣ Οἶδββθβ ΒΠΟῪ 

{πῃΠ6 ΟΠ] ονηρ οπάϊηρβ: 51καὶ. -δλὲξ Αυθβί. -δδ ΟΟΡοσβ. -δὲδ -- 

Ργ. Αν. ἔ-δλὶδ; Αὐτηθη. -ὃξκόσ -ὐὐ (ὙΠ 0} Βυρρο οοπ]δοίαγοβ ἰὸ Ὀ6 

Ἐ-δλήδεμι, ἃ8 Ὦ6 ΒΌΡΡροβοβ - ἴῃ [6 ποι. ρμ]. ἴο Ὀ6 ἢ-(0)8-2, 866 

δ 818 Ρ». 212); ατ. -φὶ -τφιν; ΟἿἿν. -ὃ τ-ῷΖ ργ. οἱι. Ἐ-δὲὶβ ({-- [88 

ἸοΥξ 18 παρ 'ἰπ {π6 ῥα]αΐδὶ νονϑὶ οὗ {Π6 ρῥγθοθαϊηρ 8ύ1]80 ]6, 

ἈΠ -8 ἴῃ {π6 818] ΔΌΒΘΠΟΘ ΟὗὨ ΔΠΥ ΒΡΙγδηῦ 88 {6 [ἴη1{14] οὗ 

[πΠ6 [Ὁ] ηρ σψοτά, 866 1 ἃ δή6 ρΡ. 482, ὃ θὅ8.1 ργ. δ10:; 

ΝΥ Ιπάΐβοη, Ῥϑυ]- Βγαιηθ 8 Βοϊίν. ΤΥ 221): αδγπ). ἔπη (Ο.166]. 

-Ὦ[ὃῷὺ͵ ἃ5 ῥγίτημ' 8 888, ΟΟΝ οϑἰ-αορ. Καίυϊ- 8 ὃ 882) δπὰ 

Ἐν; Ιλῖὰ. -ηὴἦϑ 414]. -φὴῆ, Ο(Ο.5]. -οὐὐὖ ΙΑ. αἶα]. 0]. -»ι 
Ὀοθ] 46 βἰπρ. - (866 6 Αὐἴμοῦ, [μὲ, Ὑο]Κ8). υπα Μᾶτγοῃ., 

Ρ. 297) δπὰ 1,οἱ. -ηὲ (δ 861 ρρ. 261 (.) νοϊπύ ἴο ἔ-ρη; ΒΤ] ΑΥΪΥ, 

Τιοἰὐ, εοὐξἄ- "8 ἭΘΥΘ δπᾶ {ποτ ἤτοπὶ τοἰέα 'φίδοο᾽ (Βιο]θηβίθίῃ, 
1)}16 Ἰούί. ὅργ., Π| 84) ἀουθί]688 ροϊπίβ ἰο "-η28.2 ΟὈΟὨΒΘΑΌΘΗΙΤΥ 

- -» 

1) Οομραγο {86 οοϊποίθβ οὰ Ρρ. 178, 256, δῃὰ 266. 
2) ΤῸ ἀτθὰ οὐδοῦ συ πίος ἐμπὸ Γ11Π. Ὁ]. -»ἱ οχίϑθπμ ἢ88 γοὲ ἴο Ὁ6 

ἀοιογιηίπθα, [1 Βϑϑῖῃβ ἐο 0 88 ΘΑΥΪΥ 88 Βγοίκθϑηῃ, ἰῃ ἐμ ΤΟΥΤῚ δμημηῖ, 8606 
ΒΟΖΖΘΏΡΟΓΡΟΙ ΒΟΙΡ. Σὰῦ ἀοβοῖ. ἀθν 11{. βϑρτ., 149. ΤῊΘ οπάϊπρ οδηποὶ Ὀ6 
[ῃ6 88π|6 88 ἐπ βἰπρ. -"ΐ, Ὀοοδαθθ ἐμ βἷπβ. βυζῆχ δἰ ΔΥΘ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 -) 

'π αοάϊονα. [Ιὲ 18 ποῖ Ῥτοῦθ Ὁ ]6 ἐμαὶ -ηἱ ἀπά ἰμὸ 1,οἰζ. Ρ]. -ἱ δύο ]Ἰοϑβὶ 
“8. ἐΒγοΟΌρΙ Ὀοΐηρ υϑοὰ θοΐοτο βρ᾽γαπίθ, δῃὰ ἰπδὲ ἐΠ 6 ἔογτηβ ἐπὰ8 ρῥτοάυσοάᾶ 

ὈθοδπΘ ἴ 0 ΟἾΪΥ ΟἾ68.. [1,οὐδ. «ἢ. 1 Ἰωοὲῆς δ] ὍΘ ἔδκθῃ ἰπίο 

αοοουπί, τϊριιέ 88 4. ἰαϑὲ γοϑοῦὲ Ὁ0 Τοβραγάθα 88 {Π6 β᾽πρΌΔΥ ΤΌΤΊῚ ; ΘΟΙΙΡΘΓΘ 

αὖδω γὥκιι 'σῖτι οΙἢ Βδηάδ᾽, ἰη Βἰο]οπδέοίῃ 11 28, 4180 δι σϊαυ ἴῃ ἔουῃ. 
Βαυὲ 1 ΠΙΔΥ͂ ποὺ Ὀ0 βοραγαίθα ἔγοσῃ ἰἰ 111}. ἢ]. -»ἱ 1 αΒ.]Υ, δὲ ἰο ἐΐθ 

Βνηξπιαπη, ΕἸοδηϊν. ΠῚ. 18 



“114 ξωπγοταὶ Ρίαταὶ. ἃ 319. 

[4{|,| «»δ ΜΠ] τοργοδοηΐ δα οἷο ὅ-νιῖδ. δηὰ ΟἹ. .8]. -πτὶ δὴ 
οἰ δον "-πιῖ ον "“νῆῖδ. [τ (ΟἸοτσο ἐπαὲ τῷ τη  τοραγὰ 885 ργοδειηϊε 

“ὐλί() δηὰ “-π (6), ροτθαρα αἷδὸ ἐπ ββπὶδ ἔοσταβ ὙΠ ὁ Ἰοηρ -ἡ, 

"ὐτῷ "-πῆ). {{Ὡὼη -πιὶ ἀπὰ -πὶ πότ οί ρῥχοοίδηϊς, ἰδθ 

4ΠΠρϑηΐ “πα ΠΕ ΠΥ Παρ θθοη ἰπγποά ἴο δοοουπί 'ἰπ Βαϊξῖς, δπὰ 

ΡΟΜΦΙΪΥ ἱπ ϑ΄Ιανοηίς ((παὶ ἰδ, ΕἾ -ΠῊ ΠΟΥΟΡ δ δὴ -8) ὦ 

εἰκεπαυί ἢ δηρυϊαῦ ἀηα ρ]υγα. Οὧπ (πὸ ψΜ ποῖα ααρδέίοη 
οοπ θαυ ἃ 461 ρρ. 201 (. 

10 Ανοβϑία οοπίδίὶ πβ ρ᾽ ΓΑ] ἰηβίγ πη θη 6}8 ἴὴ -ἔξ ἔγοπ ὁοη- 

ΦΟΠΗΠῚ δίοιηκ, 456. μᾶἄηιδη-Ἰὸ αδαοη-ἴ8 8ασαφλαί- δ (ϑασαιπαπί- 

“5 0}}, ἢ 6}, Κὸ [π6 ἰπϑίγ. ἴῃ -αἰδ δῃ Βρογδαά! 8} } {Πο86 ἷῃ 

εὐϊό, ἀτὸ ἰδοιἱ βοπιοῦϊ πῸΒ 88. ΠΟΙ]. 860, ΠΟ ΘΓ. ΝῸ ἐγυδβίνουίῃν 
ουϊάθηοο οὐὁὨ {ποθὸ Ὀγπι8 ἢ8 θη ἰουπά ἰπ ΟΥΠΘΓ ἰαπρίδροδ; 

ΒαγὩΠο]οπιαομ ουπιρατγίδοη οὗἨ (ὐγ. ἄνις ἅλις χωρίς 18 ὙΘΤῪ ἀπ δίουδ; 

Θορατο δατίμον ΟυγίαΒ ἀγαπᾶν. 660, ἀπ ϑίγδομδῃ ἴῃ Β6ζζ. Βοίέτ. 
ΧΙ 110. Κο Ἰομρ 86 (ῃἷ8 ἰ8 16 οα86, δ8ηα {ΠῚ οχίθπαθα 86 

ἤν ποῦ ὕθοι οχρίδὶμθα, Ἧ6 πιυϑὲ ᾿ιοϑιίαίθ 0 τοραγὰ {πθπὴ 88 

δοΐπρ οὐ αὶπαὶ ἰπβέγαπηθηία! ἴογμβ, ὑθπιρίϊηρ ἐμουρἢ ἢ τᾶῪ ὃ 
ἴυ ϑρροβο ἐμαὶ ἐπ ὶ8 «ἔξ ἰ8 τοϊαϊθα ἰο 6 ὁπαϊηρ -δὲβδ Ξξξξ -ο- -αἰβ 
μν τὺ μὐϊ. -«α οἵ ὅΚν. ᾿πατὰ ἴὸ -δα -Ξξἐ -ο-ἰΕα'ὦ (8 240 ρΡη. 188 ἢ. 

ρου, αν οΪοιθ, ἸοΣΣ. λον. ΧΥ 16 ἢ, διαά. Ζὰγ 1άρ. ὅργ.. 

1 τὴ Δἴ Ἰρογιαμα Βαν ΠΟΙ οδθ᾽ 8 οοιπραγίϑοη οὗ [Π6 ἱπβίγυμπηθηΐβὶ 
εἰν. Ναινδν Ὁ ἰἈΚῸΝ ἀ8 ἃ δἴορ ἔαγέπογ. ΕῸΓ (Ὠἷβ βυρροδίθ (86 
αἰννϊονα. οο)οοῖατο ἔπαὶ νάννδν-ῖΣ μαηιξη-ξ (ὁ -- Ξ ΑΥ. 4) 8ΓῸ6 

ἱμαῖὶ οὐ μαννα νδ  ἐνάνσ-Ϊ (ορ. ὅτ. βαμδιὶ 8. 282 

Ρ. ἰδ ἃς διὰ αἶϑὸ ().1ν. ανινέενν ὃ 381 μ. 186): σβοθὰ [πὸ 

να να ον ἴὰ οὐαγδο οὗ ἀγίην ὑυϊ. 6 πιϊρὲιϊ οϑγ ὃ6Ὸ 

τυμιδοοὰ Ὁν ν΄ ἸΆΚοι τοῦ [6 ΟἾΝΟΣ ὀλβθα, ἂπαὰ τἤθὴ νἄμοδηξι 
ας νὼ νυχανὶὶ ἀκ ὁπ Βαϊ ἃ βυβὴχ -ἔξ, 

. ἔοτινν οὔ το το. Ὅῆὸ γολγκε πιδάρ ἰὼ ἃ 361. 9 

ἀρ. ΟΝ ἢ αἴννο ἀρμρῖὶν ᾿ότο. 

ἀνάκαῖς αὐ κα τὰκ ἰωδξι. τον ἐς, τὰ ἐὰν »ὶ. -ὧἱ -ὀ ἔς δεὶ δὰ Ὁ.( 5] -αὐ; 

ἀμγὶ τὸ εἰς ἰδὲ ἴὸ τοαεὶ τῶ 6 παν. δυνὲ εἴτα δὸ 
αν τὸ ἃ παρ μμρὰ Φιοφρῖνλῃ ἴδ ΤΟΨΏΌΩΣ τοὴλο. σ᾽οεοὺν σεϊρσιποὶ 
ἀνάχε  ἐἈνὰδ ὸ ἔνε ὰ μιὰς γοξίτε δεοϊὶτις τὸ τεεοφιδοφὰ απὸ 
αὐτοὺς δνδὶ ἂν αι. 



88 319,880. Ιπδἰτυμπιοπίδὶ Ρίυγαὶ. τῇ 
---- .- ....-. .....-.-.-. .. - -- - -- ----.ο.ὥὈ...-- 

Ϊἴὴ ΟἸἹὰ [τ 8 {Π6 δοῃβοπαηί-ϑίθπι οπαΐηρ -ἰ. γὰ8 Ὀογγον οα 

ὈΥ̓͂ Βοπη6 οὗἁ {16 ἐ-βίθπ|8β δη ἃ βόῖμθ οὗ {Π086 ἴῃ -ο- ΟΥὁἨἩ -ἅ-- ΤῈ 

ἴΟΥΤη8. ΜΟΙ Γοϊαίοα ἰοὸ ταὶ Ἰπδὺ 18 [,αὖ. μομηιη-ἰοῦμ8 τᾶν -ἰ- 

-ὅμδ οἷο. ἰο δφιᾶεδιϑ. 

οΥδηῖ16. Τ6 βΒι  ῆχ οἵ οΘομβοηδηΐ βίθηιβ 88 "-πη(8), ποῖ 

ἘΜ (8) οὐ ᾿-9η0} 8) 88 δϑϑουμηθά ὉγῪ ΚΙυρο δπὰ οἴποῖθ: σπὶοῖ 

Ὑ6 8Γ6 ἀουθύ!ο88 [0 ᾿π|Ὸ Ὁ ἔγοπι ἐΐσιη ἰὸς Ἠῤσχιηπ(α)-ηιὶ τ ὅΚν. 

ἀαξάά- ἐᾷ (8 886). Τηὸ -ῶν οἵ αοίι. Α.8. Οδάχ. 2 σί-τηη, 

αοίι. τιδησβ-μηι οἷο. δύοθθ ἴγοῃῃ Α.5. δαγγμ-ηι (8. 884), ΟΘο.Π. 

ὀγόῤγμτ-ηι (δ 885), 8δμηβμ-ὴι (8 888); δπὰ {πΠ6 βργϑδά οὗὨ {88 

-μῆῖ, δοηρ, ὙΠ {ΠῸ -ἀ-ηι οὗ οὁ-δίοπιβ (οὐ. ΚΞ» σηπα-αηι γοὶζεαλ) 

δα {π6 --ηι οὗ ἐ-βίϑιηβ (αοἴϊι. δαιόν σ-ῖη1)} 88 ἀὰ 6 ἴο (Π6 881|6 

ἀοϑίγα δέου ὉΠῚ ΟΣ Υ οὗ βύθῃ ΒΟ ἢ ργοάυσοα φερόντ-εσσι -οῖς 

ἰο ΔΚ {Π6 ρΐδοθ οὗ φέρονσι (δ 860 ρΡ. 262). -αὐὶ 88 παίιγα 

Βυσροδίθα ὈΥ {Π6 ϑημΘΙΟΡΥ οὗἁ {Π6 σϑῃ. ρ].; 6. ». Τρ δμαξ : ομἶξ. 

8 880. 1. ο-ϑίθπ8. ΡΥ. ἀρ. "μίφδίδ, ὅὲὸ Ἐυγοροδῃ 

ἰαμρυθροθ ΠᾶΥΘ -οἱβ [Ὁ -8 ἴῃ δοοογάδηῃοο ΥἹ 1 δὲ 611 ΠῚ 
5Κν. οὐκαϊῥ, Ανοϑὶ. νοηγζαϊδ. ΟΥ. λύχοις, α͵8δὸ Ἰοοαίνε (8 856 

Ρν. 251, 8 857 ρΡ. 200). [μΑἱ. ἱμρῖ8 Ο.1],αἴ. οἷοοβ 1118 (1 ὃ 81 

Ρ. 14), ὕπιδν. νθ81Κ]68 νεοϑοῖ νϑθο οι } 18 φογοῖῦ Ῥογία᾽ αἰϑν᾽ 
1018. ([ ἃ 81 ρ. 1ὅ), Οβο. Νύν]δηύί5 ὋΝοΙδη θ᾽ ηϑϑβὲηιοὶϑ 

ῬΙΟΧΙ 8: ορ. 8 851 ν. 260.0.ἁἩ ΤΠ. υὐῥαῖδ. 
---.-.ὕ..ὄᾧΞ...... 

1) Τὴθ οοτηρατγίβου οὗ ἐΐρμπε πἰξῃ 5κν. ἀαξά-ὑ]ξ, πο μ88. Ἰδίθὶν 
ἔουπαὰ διηοίϊον οπδιρίοη ἴῃ ΄. δοιαὶ (τη οί παῖ ἀθν Τπᾶορ.., ΡΡ. 25 ἴ.), 
δ ποῦ ἴ0 ΠΥ τοϊπὰ οοηνϊποίηρ : ἔος Ῥσεῖηι 88 δι δἀθοϊνθ δῃὰ ποί δὴ 
αὐδίταοι βυθδέαπιεϊνθ. βοητιίὰξ οἰΐθα ἃ Ῥβδβαμο ἔγοπι ἃ [ὐϊππδηΐδη ἰα]6, ἴῃ 
ὙΠ 0 ἢ6 ἐγδηβ δέθθ ἐθς ἐγώ αἀευψηΐή δέει κόϊδιε ᾿οΥἨ ἴπγτοθθ ηἶπθδ οὗὨ ρίθοϑδϑ', 
δΔηὰ 8608 ἔπ ῬὮγαβΟ 1Ἰ]Ἰυβέγαίθθ ἰπθ ἐγαπδιἐϊοη ἔγοπῃ ἰδ δά]. “ῥαπ᾿ ἴο ἰὴθ 
βιυδδὲ. “θη, ΤῊ 15 πού [0 Ὁ0 δἀπιϊέοα, Ὀθοδαδο ἔπ 6 ΘΧΡΓΘββίοη 18 Βοιαο μὲ ρ' 
υϊέο δίγβηρο ἰὸ ἱπυδηίδη: δηὰ ἔπ οοηίοχὶ, ἩἸεΐοῖ. ΤΟΘυδ 0 8 ΒΌΡΘΓ- 
βέεϊξείουβ Ὀ6] 16, Βῃου]ὰ ἤγβὲ ἐ 86} πδνθ Ὁθθῃ Θχρ]αἰπθᾶ. ϑομιπιϊὰξ Β0ΟΤΘ8 ἃ 
Ῥοϊπὶ αϑαϊηβὶ τ8 ἰῃ γοιδυκίηρς (πδὲ πὸ αϑεδηΐο ἐ-ϑέθτῃ ᾽.88 Ἰοδὺ {π|8 6χ- 
ΡΙοδῖνο ἱπ ἐπ ἀεί.» πηδιγ, 0]. 88 1 δϑϑυπιθ. Τηὶβ 18 ἔγὰθ θηουσῆ: ὑυὶ 
ΠΟ ΠΥ ἰ8 ΤΠΟΘΥΘ ΘΩΥ ΟἾἾΝΘΡ ΌΓπι ἰπ -μηὲ ἔγοπι ἃ 888] δίθπι ὙΠῚο ΒΟ πιά ὶ 
οδῃ ρῥἷδοθ ὉΥ ἐπθ ἰὰθ οἵ ἢίβ ἐΐσμμη --- ἀαξάνηιϊά. Ἐτοπι ἐμπῖθ., ἐπθῃ, δ 
Θοποϊπβίοη οδπ ὃθ ἀγα πο οουἹὰ δ ἀθοίδὶνγθ [ὉΓ 956 ΟΥ Οὔ οὗ 
1π686 ἔτο δχρδπαίίζοηβ. ΜΥ Υἱὸν πδ8 {τ βυρροτῖ οὗ Κίυρο (Ραυ 

ατυπάν,, 1 404). 
188 



210 Ιπδἰγυπιοηίαὶ Ῥ] ταὶ. 8 580. 
---...-.ὕ.Ἅ - -- - ------. . - - --.-- -ὄ- 

ϑίποθ Ο-ϑίθιῃηβ πδὰ -ὁῤὲ δῃὰ πὸ ἴῃ (86 ᾿πβίῦ. ΒΙΠΡΌΪΑΓ 

(88 281, 282 ρρ. 186 44} 10 18. ποῖ βυγρυιβίηρ ὑπαὶ σψγὸ πὰ δὴ- 

Δα "1-ϑ Πῆχοβ ἰῃ (ἢ 6 Ρ]ΌΓΆ] δἱοπρ ὙΠ -ὅ8. 5Κν. γγοά. οὐζᾶ- 

«δἰ, Αγοϑί. υδπγκαρ- δ ΟΟΡογβ. ηιαγιψαὶ- δὲ ὙλοτίΑ π᾿; 

6Ρ. ἀδαὲ. ογὐκξοιδέψαβ σοπγκαρ-ὶδνδ ὃ 868 Ρ. 269, πα ἱπϑίγ. βίην. 

5Κν. 8δαμδ-ηνὲ ὃ 282 ρῃ. 187 ἢ. Ατστηθη. σαΐϊο- οἱ, οΡ. βῖηρ. σαΐϊο-Ὁ. 

τ. παρ᾽ αὐτό-φι  {Ποηγ᾿, ορΡ. ἀπὸ στρατύό-φι γοτῃη {Π6 ποδὶ 

ΟΥ̓ ΒιῖρΒ. ΟΟἾν. γεγαὶδ ἴον ᾿μίγο-δῖ8β. οι. οζβασα ΟΗ.6. 

ἐσοϊ μην τοοϊΐοθι Ο.166]. ὠὔξηι, ορ. ΟΙῊ.Ο. σὲ δλοιδίέμπ 8 282 

Ρν. 188. [86 Υ̓ οδἱ-αθγπὶ). δὰ Νουῦβο -τἶῆς τς (ἀοἴῃ. -α-ἢ., ΟΥ 18 

ἰξ δὴ οχίθηΔοα ι86 οὗ {πΠ6 -ν αἀἰδβουβδοα ἴῃ ὃ 819 Ρ. 2759 

ΟΗ.Ο. -ρι, 885 ἴῃ ἐέγέϊηι Ὀδδιαθ λῤγέιη (αοίμ. λαίγα)αν), 

ΔΌΡΟΔΙΒ ἰ0 ΒΒΟῊῪ --, (6 ψοαΚ-ρταάθ ἔοσιῃ οὗ ἰῃ6 βυβῆχ -ἴο- 

(ϑισοιθογρ, Ῥαῦ]-Βν. Βοιίν. ΧΙΥ͂ 189). δπὰ ἰδ β8:η60. ΥἹΟῪ 

ΙΏΔΥ δ0 ἰβκοη οὗ ὁ ἰπ ΟἾν. οδἐδ (Ὀθβιθ οδὶθ ᾿οοπιγαθ᾽), ορ. 
Ο.Ο.3]. ἀκαΐ. ρμὶ. ἐμοαξ)ίμεί ὃ 868 ἤδπι. ρ. 269, απθὰ Ο.Η.6. 

αἀἰστη ὃ 582, 

Δ ἰϑοϊαίοα [ΌΓΤΩ ἰΒ βθθὴ ἴῃ Ο.(᾽ 5]. ον, κνα)ὲ (γα) θογἀ6γἢ 

αι Ὁ ἴον ὅν ([ 860 γ᾿. 47. Τῇδ βϑῖηθ δῃαῖηρ ὁσοῦΓβ ὙΠ ἢ 

ὁΟμδορδπξ ϑἴθιηβ, δαΐ ΟΠΪΥ͂ ἰπ (6 πϑυΐοῦ, 88 ἑρμιέη-ψ ὃ 384: 

ΨἜΪΟΝ δυρροϑίθ ἃ οοπ)]δοίαγο (πᾶὲ ἴῃ Οὁ-ϑίοπηβ 880 ἰἴἔ τ 88 

ΟΥ ΣΙ ΒΑΙΥ ῬΘΟΌ αν ἴο (Π6 πθαίοσ. ΑΘ τὸ 511} ἴὰ (6 ἀδγὶ 88 

ἴὼ τ οΥἱσὶπ οὗ [18 -ψ. ὅὃο ὮΓ 88 γ͵ὸ οδϑὴ [160]] ἔτοπι (ἢ 
αν ηΐο βουη-Ἰανβ ἀἰδοοτογοὰ τΠ}8 ἔτ, τ σϑηποῖ Ὀ6 οΟΙΙρΑΓοα 

ΜῈ τὸ [ἄἀσ. οηάἀϊης ὅ- δὲβ, ἀοϊα βίην ΑΓ. ΒΟ] ΖΒ ΡΆΡΟΥ 

ἰὰ Κυδὴ Ζοϊίβοιν. ΧΧΎΙΙ 49]. πὰ τὩ6 πον ἀϊδουββίου οἵ 

ΔΕ ϊοϊοπιλῆη, Πα5 Ἰαα. Ῥτγαοῖ. Ρ. 4τ. δ πᾶν οοπ]οοίαγο [π8ϊ 

πῆς ποι]ὰ δοοθμθ ἔγει ἔςοὐς πὰ τῆῇρῃ δὴ -ὄ οὐ -ἰ. 

Βοικατὶ. 1 «δου Ἦκο ἴο ἔδτοὸπ οὐδ [)6 αοδῖοβ Ἡβοῖβοῦ ἰδὲ 
δἀνοτθλαὶ οπάϊης τῷ δὲ ἴθ ινεἷψ Ἱππῖο, ἴδ 19 "-ἃ οἵ ἴδ0 δοο. ρὶ. οἵ 

»αἴοιια (ὃ 539 μ. δ) δὸ δαὶ ὑνιῖὲὴν οὐ κῖμδὶν ποὺ Ῥαιοδ. [{ δύῃ 
δάτοιθα δὸ (δὶς θδοδιδο δηαϊνταϊοδὲ ἰὰ 96 ἴὸ 18.860 ἴβ -ποὶ (ἙΡ. ἈΕΚΙΟδΙΟΝ, 
ΓΥ͂ τιϑὴ. τῷ ναῖσδι ὀθδο ἴὸ ὃ δἰάἀοὰ ἰὸ ἴδ ἰγϑῖσ. μ᾿. [τ πουἹὰ πδα 

μβατὸ ᾿ζορὲ ἰαϊο ἴλὸ τόχζαϊαν οδιοτεζουν ἴπεὶ δε ἴδὸ δὰτ. οπάϊς "-ἴος 

ἀνὰ ἰὰ Ἀδδεακτὶὶ διὰ Αὐιβοοῖδὲ (ὃ 944 μῃᾳ. 11 (ἡ [1 5-δὲ5 βποῖν 
Ἰμδέδιδο "-ξ ὧὐ Ἐπ᾿ ἃ ἀδαῖτο τὸ ἀϊδοτουῖδῖς οδδο δεαῖθ εαξεα ποῦ Βδὰ 
τῶι τὰ ξεῖκὸς ἰὰ ἄτα πᾶν λτὸ ᾿δαιοὰ -᾿ ἴο δόζοιδο ἴθ τοζαδτ οπάϊος. 



88 381 --- 384. Ιπδἰταμιθηΐδὶ Ῥ]υγα]. 2171 
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ὃ 881. 2. ἄ-βίθπιβιυ ΡΥ. 1465. Ἰοεξιμα- (8) (-ηιἔ-(8)}. 

5Κν, ἀδοα- ἰῷ, Ανϑϑί. λαρηᾶ-δίᾷ. (αν. ἀγέλητφι ἀπά 80 ἐοσίῃ 

ΟὨΪΥ ἷπ ὑπ6 βἰηρι]αυ.) ΟἾγ. ηιπᾶὶδ ἱμαίζαὶδ. Αοϊι. σέδδ-νι, 

Ο.Η.6. φοῦδ-α. Τάϊῃ. γαῆβο-ηιῖδ αἴ]. -ηηΐ, Ο.Ο.Β]. γᾳκα-ην. 
ατ. χώραις, [ἴμαἱ. πιδη8ῖ8 {{π|0ῦγ. δηζογὶαίθθ ἀαϑεγίαίον' 

Ὀβογυδίϊθ Ο80. Ὠἀπιρδΐ8 (ὨΥΙΩΡἾ8᾽) ἃγ6 τθ- ΟΓΙηδίθβ οὰς ἐΠ6 
1046] οὗ -οἵβ, [Π6 ο-8βίθπι ϑπαϊηρ. 

ἢ 882.ὡὈ 8. ὅ- δ-:δίοθιηβ (ορ. ἰοοίποϊθ. ἰ9ὸ ρᾶρθ 68). 

Ἀγ, Ιάἀρ. Ἐδηγϑδηρέτ-δλῖί(8) (-νιΐβ)). 85Ξ|,κν. ὀγλαϊ-διιὶδ, Αγϑϑί. 

δαγομἐϊ- διό, Ο1ν. ἐπδὶ. ΟΥΟἿὟ οϑί-αὐγη. ἰμβονῦ, Κ᾽ αἰνῖ-ηιδ ΑΠΠ1-Ή18 

θ68146 (Π6 1μὐπἰ864 ἴογπιβ Καΐυϊᾷ-δμβ Αἰπᾶ-διι8 ἴῃ ἴΠ6 ρογοά 

ΒΠΟΥΕΎ Δίου {Π6 ΘΟΙΠπιΘποθπχθηΐ οὗ ΟΡ οτὰ (Μυοῇ, Ζο βοῦν. ἐγ 

ἀοαυίθοι. ΑἸι. ΧΧΧΙ 8δ4 4); ροῦμαρ8 ΟΧΔΠῚΡ]68 ΤΏΔΥ ὈὉ6 ἴουπα 

ἴῃ βΒοῃθ οὗ {86 ΟἩ.Ο. ξ-αὐθδίταοῖθ, Βυ6 ἢ 88 αὐσίεηι ᾿ἴο Ὀγαγοτθ᾽. 
6Ρ. ἴπ6 ρθη. 9]. 8 847 ρ. 249ϑ.. ὙΥΠῈ -:δι : Γ10ῃ. ἐδηιό-ηι8 αἰαὶ. 

-ηὶ, Ο.Ο.8]. τορι )[α-ηιῖ. 

αὐ. φερούσαις, οί. Τγδηα7)δεηι ΟῊ.Οα. διέ σίηπηδ-ηι, 

1. νοξαποσίο-ηὴδ -ἡ Ο.Ο.8]. υοφᾳδία- τὶ 88. 1 ἄ-βίοπηβ 

(ορΡ. ἴοοίηοΐα ὁη ραᾶβο θ8). 

8 888.0. 4. ᾿- δῃὰ μ-8 618. 

ΡΥ, ἅν. Ῥομῖ- δ᾽ (8) (- ι ἔ(8)). ὅ8Κν. ἀν -δθϊδ. Αὐπηθη. 8γέϊ- 

-οὐὔ. ΟΟν. {αἰ ιν ἐνὶ-ὃ. ΟΑἈΟοἐΠ. απμϑίϊ-ηι ΟἽ. οηδέΐ-ηι: 

Ο.166]. ῥνίσηιν (Πγθο} --- (Π6 Βυμὶο σοδέμηικ (ρα 68[8.) [ςῸ]]Ονγα 

[86 ὁ-01488, ὁΡ. Νούθθὴ ἴῃ Ῥδὺ]β τιμᾶν. 1 498, Βυγρ, 9)]1Ά6 

ἅ1δ. πογά. Εαμθη ηβοῆγ., 17. ΙΔ. ποζέϊ-ηιὴδδ 14]. -ηὴ, Ο.ΟΒιΙ. 

ποξξβοενι. 

Ρν. Ἰᾶρ. ἔδᾶηε-δ (6). (-ιἴ(8)). 85.κν. δαπώ-δηὶδ, Αὐγοβί. 

ὑάςι-δίδ. Αὐθη. σαγαμ-ῖ ἴον ἔ-νυ-ἢ. ΟὁἿἢ. ϑιημη, Ο.Ο. 

8 88 ἴποὺρ}] δὴ ἐεβίθῃ. {1{π. 8δημπὴδ αἴ4]. -»ὦ, Ο(Ο 51. 

ϑῃπὔσηι. Ηον ἴο γτοραγὰ Ο.1ν. δοίς ἐδ 1ῖ8 υποογίδ!η. 
ΒΘ ΔΥΚ. [}ἢ [τἰδῇ γὸ ἀτὸ βίγυοῖς τ δ ἐἢ6 αἰπιοδὲ πηΐγογϑαὶ “ογθα κί κ᾽ 

οὐ ᾿Ἰηζοοιοπ᾽ οὗ ἐπθ γόονγοὶ οὗ ἔθ βέθῃηι, 88 7εἋαἱὺ φεοσαὶδ. βἷποο δνίάι-δὶς 

νου πᾶν Ὀθοοο Μάμίδ παὶδ ΟΥ βοιηοί μην οὗὁὨἁ ἐπαὶ ἰεἰϊπὰ. Βγϑαϊκκίης δὲ 
Ὀδθη οδυδοὰ οἰξοῦ ὉΥ ἐπ6 ἰηβυθηοο οὗ ο-δίθιῃηϑ Οὐ ΟΥ̓ ἃ οοἰποίθηοο οἵ 
εἶ δῃηὰ αἱ ἴῃ πηδοοθηϊθὰ δΥ]}}6 098. 

8 884. ὅ. π-8ἔ6πι8. ΡΥ. [ἅρ. "ζω ῷ-δλξζ οὐ τ η- 
ΠΠΠΘ 1 8ὶ 222 ρν. 190 (πἴῷ). ϑ8κν. ἐράεδλίῷᾧ ἀῤηια.δ λές. 



τὸ Τηδίγαπιθηία! ΡῬ]υΓαὶ. ὃ8 384 .--386. 

Αγνοϑί. αδηιαοῦτέ, αἀδηιδ-διξ ᾿ἱκὸ ἀγαοπιξιῦψ ὃ 818 γ. 210. 

Αὐηθη. αζανι-δ ἢ. Οἷἦν. κχοτυληδον-ότφι ἰπδίοδά οὗ "χοτυληδο-φι 

“νκοτυληϑασφι κα μειόνεοις ἰηϑίοαἂ οὗ μεέο-σι ἔμεια-σι (8 861 

ν. 368). ΟΟἿν. οομα-ῖδ, Παάηπ-ἰ (βαάι ᾿πιϊ688.), ἑἐοϊημέοη"-ἶδ, 

866 ὃ 819 γν. 2156. Α.3. οὐ Ο.166]. ψαημηι (Ὁχοηἢ Α.8. 
θαγηῖη Ο.106]. φγῃ (6 66108) Ο.166]. ὄφγημηι (Ὅ6818): Ἀ6ΓῸ 

-η- ΝΆ ὈΟΙΤΟΝΘΑ ἔγοπιη (ῃ6 ρθη. ρΡ]. δὰ δος. ρ]., δὰ} ἔερη 

ΟΆ1Π6 ΠῸΠ) -,-ηι1- (ΘΑΡΠῈΡ -ῷ..-.1-), ορ. 8 882 ρΡ. 288: ὑδὺ8 (Π6 

ΡΥΪΠΟΙΡ]6 8 ὑπ 6 88Π|6 88 ζᾶνϑ τἷϑ ἰ0Ὸ ΟἿ. ἀρνάσι, ΘΑ] οΥ ξάρα- 
«σε (δ 861 ν. 208). ΤΠ βου {παὶ (μοῦ ὁπ0Ὸ6 Ψψὰ8 [ἢ 

Οἰουμηδηϊο 80 ᾿πδίῦ. ἴῃ ἔ-Ωὲ ἴγουη ἃ ἤΌμ. ἴῃ ἔ-απ-ἶζ, {πὸ Αὐπηθῃ. 

ακαηνδ απ͵αηὸϊ ἴτοτα αὐμη- ἢ απ) .-ἢ, ατ. φρα-σί ἴτοτῃ φρέν-ες 

Δα 80 ἔογί!. [1“0ῃ. 8: μη-Ἴ-ηι}δ αἰρηιθη-ἰ την 414]. «πὸ, Ο.Ο.81]. 

καμιθη- τι ἃ8 ὉΠΟῸΡἢ δὴ ἐ-δίθπι, Οὐδ]αν. ροϊ)α-πιὶ Κ ροΐ)α- 

«οἰ 8 8318 γ». 2171; Ο.0.8]. πουΐ. ἡπόησῳ Κὸ ἐσ ὃ 880 ν. 216. 

αἰ οΥ 8 16. Οοίῃ. φσιηηαηὶ τα "σιηηαητηδ, 'κὸ ἐμσοδηι 

φιαηασοε ΟἋἪἩ.Ο. χζιρρισόηι τιομέστηι ἴῃ ἔ-ὅμεηῆ Ἐ-Ἰητηϊὶ; 

ΟΙΗ.Ο. φονιῦμ ἃ το-ϊοστηαίθ {κ σοηιῦμο ὃ 880 Ρ. 252. ΤῈ 

οἷά δπάϊηρ ἰΒ 8060} γαγίθα 10 ὉΠΟΙΠΟΥ ΜΑΥ͂ ἴῃ Οοίῃ. αὐδηαηὶ 

(Ὁχϑηἢ) αὖπαηι (πιθη᾽, ποαΐ. σναΐπανα (ΠΟΙ. 860. σαΐμα), ΟΡ. ξ6ῃ. 

αὐλδηξ : υἱἱγξ, ϑιγλ]αυὶγ γγ δηάσηι Ὀθοδιβο οὗ ἡγδηαξ, 866 

8 819 ν. 2715. 

ἃ 886. 6. γ-8δἴοπι8β. Ρυ. 1ᾶρ. Ἡπαΐγ- δ ἴ4) ᾿ασίγεδλῖβρ) 

(-ηιἴ8). ΒΥ. μηιαΐγεδλί αὶ αἀἐγ- λὶδ, Ανοϑὶ. πιᾶίονγ"-δὲξ ααίογ'-δὲξ 

(ἰλοσγοὰ ἔγοιῃ6Ἠ (86 ἀδί. ρ]υγα}). Ασπιθῃ. 21 γοῦ ἢ ἀϑίογ-ὃ ἢ. 

ΟΟἾν. γπιαί γα. πιαϊ δνῖὶδ ἰΒ 7.δὺ 8ἃ8. δι δρυουθ 48 61]]. μἄτρεβο, 

Β6α6 ὃ 814 γ». 2711. Οδοί!. ὀγῦῤγμα, ΟἽ... »εμοίογιηι. 

ΤΉ1}. γνιοίογ-ἑ δ -ηἰὸ, ΟΟΟ.51. »ιαίογεζεεὶ [ὉΠΟὴρ (Π6 1-61888. 

ὃ 88ὅ.5ὉὈ.ἁ. 17. ϑίθιιβ οπάϊηρ ἰῃ ἂἃῃ ΕἸΧΡ]ΟΒΙΥΘ6. 

Ρει.1ἀρ. "ὁ γὅη58α-δῆἴ(4) (- φἰτ τ ἴ6)). 5κν. δγλάσ-δ δ, Αγοϑί. 

δογ ζαἀοδί δ, “ἰἢ ϑίγοιρ βέθπη δογ'ζαπδίᾷ, ἀπὰ σὰ (Π6 ποι. 
866. β'ηρ. ποεῖ. ἔοττη 'π ρΪδοθ οὗ {Π0 βίθῃῃ δογ΄χζαῤ-δἰξ (ξ 856 

ΡΡ. 259 ἢ). ΟἿν. οαἰγέϊεδ, 866 8 819 Ρ. 215. οί. “’ἡ)δπά-αηι 
ΟΗ.6. ,εμςιη, Οοίῃ. ἐμη εμηι Α.8. ἐδᾶτμηα. Ο.106]. ἐφῃητμηι 

(ορ. ὅν. ἀαἀεδηξξ, ΤΑ. αἀαμέ-εηὴὴδ -ἰσηιὴ), δ06 8 879 γ. 2170. 



88 8 8386.387. Τπρέρυπιθηα] ΡΊΩΤΩΙ. 

ἴΔ1}. οοδαποζίαῖβ 0. ο. 5]. υοϑαδίϊ 88 βτοαρα. ἀο-βίοωβ; Ο.6. 8Ι. 

ἰοἰφέ-ῳ (ἐθΐφ ἢ. ᾿οα δ᾽, 866 8 244 ρῥρ. 142 (.) |κὸ ἐσψ 8 880 ρ. 216. 

Αγοϑί. αφα -δὲδ᾽ ἔρομῃ αδὲ- ἃ. Ὅομο, οὐδ. ἐέσμηι ᾿ἀθοβαιθιθ᾽ 

ἴον ᾿ἰοχμη(ἀ)- πὶ Πκὸ ΒΚν. ἀαξάά- δ) ᾷ, Τὰ ρ. "ἀοδημά-δ}.- "αοδηινσηι-, 
ΟΡ. 8 8319 ν. 218. 

ἀ-βίθιηβ. ϑ8.1ν. ῥαγάα-δ δ. ΟΟἿν. αἀγμανεῦ, 8066 8 819 

Ρ. 215. Κ5.Κν. ραά-δμέδ,) Ανοϑί, αδίμϊς ραΐ'-ὑτό, αο. Οἰϑαχ. 

7 σι, ΟῊ.Ο. Μια-ηι (8 819 γ. 2175). 

5Ξκν. οἄρεοδμίξ ἴοι σάσ-Ὁ νοχ. ΑΒ ἰο Ξ,Κν. υἱαδλίξ 

«τααϑλὶξ ἀπὰ αἱρσδῆξῥ, 866 8 815 ρ. 2171. Ανοβί. ηιαζ-δῖξ (ηιαξ- 

᾿ὅτοα!}) ἱπδίθδά οἵ Ἐριαξοεδὲδ [Ο]]ο πη π6 ἀδὶ. δἷῃηρ. ηιαζ-δὲ οἷα. 

Βεοβίάθ Ανοβϑί. υδόςδψο ὅ8ϑ1ν. οἱᾳεὐξ πὸ πὰ ΟἹἿἹΡοῦβ. οδδέδιὲ 

(4.8 6 ββου)ἀ τοδά, ποὶ υδραϊδιὅ), ὈὰχΓ νγὸ Κπον ίοο 1 {16 οἵ 

[Π6 Ιαηριιαρο ἴο ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ ἄΡοα 1, Οοἰ!. γοίζαηι, Ὀυΐ δαύνγρ- 

ἴηι, 860 8 819 ν. 2175. 

5κν. ααδίίξ ἔγοῃη αρ- ἱναίοι᾽ Κὸ ααἀδψάβ ὃ 815 ρὑ. 272. 

ὃ 887. 8. 858-868. ΡΥ, Ιἅρ. Ἤποηθε-.ῦ (8) (- 68-η1:}(9)). 

5κν, πηιάμσοδι δ. Αὐγοβί. ηϊαμξ.δὶξ (ΞΞ ῬΑῚῚ τπαπδ- (δ) ὲ υἱά. 

ΒΙοομῆο] 4, Ατῇ. Φουγῃ. ῬἘΪ. ΠῚ 86), 866 8 816 γ. 272: 

Β: ΠΉ 1] ΟΟΡΡουβ. γαμοα-δὲξ [ΟἸ]ονίηρ (16 ποπὶ. δοὸ. γαμοα ᾿ἀδγ" 
(Ανοϑβί. γαοοῦ). Ὅτ. ὄρεστφι. ΟΟΙν, ἐϊφὶδ ρουμαρθ ἴῸγ Ἐξθσ68-0- 
-δίϑ, ἃ8 ἰπ (6 ἀυ8], 866 8 804 ρΡ. 204. Οοίϊ!. ασίβ-σηι 

Ο.Η.6. ζοϊδίν-ηη, ορ. 8 848 Ρ. 248: ἀἄοοΒ ΟΑἩ.. δ8ἐσὴρν βίαπα 

Ὁ ᾿86 2 68-}} ΟΟΙρατο ἃ 226 Ρ». 108. 11}. ἀθδο8-ἐ-ηὐὶδ ΑἸΑ]. 

-πἢὰ αἴϊον (η6 ἐ-Βοχίου, Ο.Ὁ 3]. ϑἰοῦθ8- ν 1κ6 ἰσψ ὃ 880 ν. 216. 

5κν. δἀἀ-δ ἐᾷ Αγοϑὶ. δωαᾶ-δτέ, Β8Κν. πιαά-δέίξ πιᾶ-δλ( 

εφάβοδ μιᾷ ὠἰδό-δλϊξ᾽ Πκ6 ἰπ6 δηθνοτίηρ ἀδέϊνθ ἕοστηβ, 8 8176 
Ρ. 212. ΟἿν. ηνῇβα.οἱδ ἴον Ῥηῆδ-ο- δὶ (8 879 ν. 215), ορ. 1,Δ(. 

ἀαί. ηηδη.8-1-ὅμδ. 

5Κν, λαυίγοδ ἐ΄ Ανοϑί, ϑπαϊβὲδεδίδ, οοτηραγανο Β εν. ἄῤδευδ- 
εδλὶξ, ραγθοῖρ]6 ΚΒκν. οἱαράσεδλιξ Αγοοϑὶ. οδηξο.ῦτά, Κ [ῃθ 

ἀαϊϊνα ἔοσιηβ 8 8716 ρ. 212. Ο.(Ο 31]. οαξαχδί, ΤΑ. νιν μδέαΐδ 

0.0.8]. ραδῥέ δ ἐποιιρὴ 20-δίοπη8. 

1) ΤΏΉΘΙΘ ὭΘΥΟΣΥ ἯῺΒ ἃ ἴοσῃ ραΐῥλίξ ἴτομι ραᾶ-, 800 Βανί ῃο]οπι860, 
Βοες. Βοίέν. ΧΥ͂ 8 ἢ, 



280 Μοίαρίδϑιϊο ϑιγϑέοθμιβ οἵ Πϑοϊθηβίοῃ. 88 381 ---390. 

Α.8. Ο.166]. »ἤϑεμηι. Ο.Ο.8]. τεγδίεηι ἴτοη ἤριδ- ᾿ταουδο᾽, 
866 ὃ 816 Ρ. 212, ὃ 819 ρ. 916. 

8 888.0Ὀ. 9. τ- ἐδ2- δηὰ ἥ- μρμρπεϑίθιηδ, Βύθ 8 ἴῃ -ἴ, 

-ἰ, εὖ. 

5Κν. αἠξ-δλίξ πααΐουλὲξ δγαευμέξ, ξυαξῤγνάςδηϊξ. (α΄. βὶπρ. 

ἧκφι) Ο.166]. 8 -ηι (808). [[11ῃ.  μρ-ἐ-πὴ8 αἶα]. -πιὰ, ΟΟΟ,ΒΙ. 

κνᾷυ- -ηνὲ αἴτου [06 δγβίοπι οἵ ἐ-δίθῃιβ, Ὀὰ βοοζγθ-α- πὶ ἸΚῸ ἃ 
βίθηι 1π -ὥ- (ορ. βδυοζνυ-α-οὐ 8 866 Ρ. 260)0. Οὐοτηραγα 8 811 

ῬΡ. 212 ἢ. 

ϑκΥν, σὲγ-διίξ, ρᾶνγ-δλδ, οδ-δα-δδὶξ ([μ6 Ἰαθὲ πο ἴουπά), ἴοτγ 

δ αγο-ὺἢ- οἵο,, {κὸ [86 ποιῃ. βίῃρ. σέ οἷο, 866 8 1917 ὑ. 14. 

8 888ϑθ.(ὈὉ5 10. 8ν. παω-δλέξ, ΟΥ. ναῦτφι. δκν. σό-δβὶξ 

Αγνοβϑί. σαο-δξξ, ΜΙάΙν. ὁμαὶδ ἀουδί]οββ ποὶ ἴοῦ ἴῤδ-δὲδ, δυϊ 

ΟΥ̓ ΡΙΒΑΠΥ͂ ἃ ἀἰ88υ}18}]6 δι-αἱὸ ἴον ἔδο-ατὸ (Τ ΠΥ ΘΥΒ6Ώ); Ο 166]. 
κά-ηι Α.8. οὔτι ΟἿον -ΕὙΑΠΚΊΒἢ ὁμοη. 85.κτ. γατ- λίδ. Οὐραγο 

8 818 ρν. 278. 

ΤῊῈ6 [ΙηΠἸυθηοο οὗ Αμπδίοῦῦ ἃ8 8665 ἰῃ ἔ6 ΤΎΔη8- 
ογηδίϊοη οὗ ψΠη0]16 Οδβο- ϑὅγβίθιηβ ἰπ {6 βϑρδγδαΐθ 

Ἰδησυδροδ (Μοίδρ] δῖ 867168). 

ὃ 890. [Ι͂ἢ (6 ἴὈγοροΐπρ' ρΑΥΆΡΤΆΡ 8 (88 190 τὸ 889) ἐπὸ 

ΠΙΒΙΟΣΥ Οὗ 680} 81Πρ1]60 ο886 ἢ88 Ὀθθη ἰγδοϑα ἱπγουρῆ {Π6 βοραγαὶο 

Ἰαηρυδροθ οὗ ΟἿΥ ζτΟῸρΡ; δπὰ ἷπ 80 ἀοϊῃρ ὸ ἤᾶνο οΟἴἶ θη ΘΟΠπιὸ 

ΘΟΓΟΒ8 ΟΆ868, ΟΓ ΟΥ̓́Θ ὙΠΟ06 βγϑίθπιβ οὗ οᾶβθϑθ, ΜὩΪΟΝ ἤανα Ὀδ6η 

ἁἰδοίθα ΕΥ̓͂ πχοίαρίαβμι. Βυΐ ἰὑ “8 ἱπηροββὶ]6 ἴ0 ρῥτγοβθῃΐ ἃ 

8 {ΠΟΙΘΠΕΥ 146 ΒΌΓΥΟΥ οὗἨ 810} ἴοστηβ ψῇθη ΠΟΥ Ὑ6͵ΓῸ ποῖ 

δίποὶθ οδδοϑ. δῖ φγομρβ: δηὰ ἃ ᾿αῦρ ΠΌΠΊθΟΥ οὗ {θὰ ἢᾶΥῸ 

οί Ὀδοη πηρηϊοποα αἱ αἷ. ΟἿἿΡ ποχὲ ἴββκ ἰῃθὴ 8 (0 οὐ] ]θοῖ 

Δα ΒΌΡΡ]οπθπΐ ἔΐθθθ ὌΧ Ρ]68. 8.11, τὸ πηυδὲ σῖνο ὮΡ {8ὸ 

ἰάθᾳ οὗ ρφἰνίπρ ἃ ΘΟ ρ]οίθ ἰδὲ ; πιθῃέοι Μ11 6 τπδὰθ ΟἿΪΥ οἵ 

ΜΠδΐ 18. ΓΟΙΠΔΓΚΑΌΪΟ ΟΥ ΘΠδγδοίογ βέ10. 
Βοιαῦῖς 1. Α ποῦ οσχμιδυδεϊνθ δἰπὰν πουἹἱὰ δδον, ματγίϊουϊδυῖν 

ἰδ ἰὲ ἀθδὶὲ πὶϊπ ἰδΐοῦ οὐ αυϊξο πιοάογη ροτγίοὐθ.) δον οὔϊοῃ εἰπεῖ 

1) Οοιερδσγο, ἔος οχϑιορίθ, Τοῦρ, ἀἷθ ΕἸοχίου ἀθθ Ῥαὶὶ, Οπιγιβάδηϊδ 
1831: γεῖϊον, ζυν Οοβον. ἀον πομεῖη. Ὦθο]. ἰπὶ πδ8.. ρὲ. 1883 : Βαυάουξι 



δὰ 390.,391. Μοιαρ]αβέϊο βγβέθπιθ οὗ Ὠϑο]θηβίοῃ. 281 
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ΟΘΏδ8οΒ πανθ ρῥγοάυοοά οχδοὶὶν ἰ16 βαᾶπὶθ οἴὔοοίβ ἴῃ αἰδθγθης ἰδηχυαίοβ 
ἴῸΥ ΟΧΔΙΙΡ]Θ, ἰπ6 ἀΐβαδβθο οὗ ἐπ οοῃϑοηδηὶ βοχίοπ δηὰ ἰΐὸ δἀορέϊοη οὗ 
γονοὶ βοχίου ἱπδίοδα. [Ιὲ ἰθ ἐσθ δἰνγαυβ, δϑ ἰὲ 18 ἐγὰθ ἤθτο, ἐδδὲ ἩΠΘΓΘ 
ἯΘ ΟΔἢ ἐγϑοθ οογίβὶ η Ὀγίμοὶ 98 δοιϊηρ ἰπ Ἰδίϑὺρῷ ρογίοὐβ ἯΔ ΠΔΥ 080 
{π 080 28 ΟἿ βυΐϊάθ8 ἱπ ἀθαιης τ το θέον {ἰπ|08. 

Βοπιατὶς 2. ΤῈ πιαϊδίίομβ οὗἠἨ ἔοττι ὙΠπΠΙῸῪΝ ἯΘ ΔΙῸ ΠΟῪ (0 αἰθοι88 
ΔΓΟΒΟ ΟΝ ΘΗ͂Υ ἔγοτῃ ῬΤΟΡΟΥΓΟΠΔ] ΘΌΔΙΟΡΥ; ἐμαὶ ἰδ. ἐπ ᾿᾿ἶκοηθθα οὗ ἔνο 
(οσϑ οὗ 84 ἴουτη-ϑυβίοπι οδυβοὰ οἶπθτβ, εἰς ποτίο ὉΠ]}[ἔ.6, ἰο Ὅ6 αϑβὶ πε αἰθὰ 

ἴο οϑοῖ οὗμοσ. ΤῸ διρροβθ (88 οϑγίδιῃ βοοΐατθ 40) (μοὶ 4}} δγοϑθ ἴῃ 

{π|8 ἯΔΥ. δηὰ οοὐἱὰ 6086 πῃ πὸ ΟἶθΓ., ἰδ ἩΓΟΠΚΖ: 056 οὐΐξ οΟὗὁὨ ΣΙΔΏΥ 

Ῥιοοῖβ ἐπὶ {π|8 18. 8. τηϊβίαϊκο 15 Ανὐ. ηαρᾶϊ- ᾿ἀοδοθηάδηί,, τ οἢ ἐαῖκο8 ἔῃ θ 
βοχίοῃ οὐ κΚίπβιηινΐρ παπιθ8 βιο 8δ8 ὀγᾶίαγ- ὋὍτοιποτ᾽, 6. ζ. 85Κν. πάριίγ- 
«δῆψαθ Ὀοδάθ »"ἀά(δ)ἀ-διψαβ, Αγοϑὶ. παρίαγεεηι Ὀθδ᾽49 η"αρᾶϊ-εην. ἴπ6 ΕΟ 
οδδουβτουρθ παὰ παὰ πο ροΐπὲ οὗ οοπίδοί Ὀθέοτο ἐπὶβ δββὶ δέου ἰοοῖὶς Ρ]806. 
Οομραγο {ππθ ζΘΠΘΡΔΙ ὙΘΔΥ 8 ΟὉ ἴπ0 Ὀυὶποὶρ᾽θ8 ἱπυοϊγθά, ὈΥ ἴπ 9 Αὐΐῇοῦ, 
1ΐον. Οθοίνγα! Ὁ]. 1880 νυ. 944: Ῥαυ], Ῥυίποὶρίθη ἢ 95: δΟκοσπακοὶ, Κυδη 

Ζοϊέβοιν. ΧΧΥ͂ 289 ἢ. ΈΘΟ]οτ, ΑΠδοΥ (ΤΠ δοα, Ν. Ὑ, 1887) Ρῃ. 9 δ᾽: 

Βανι μοϊοτιδο, Κυμπ8 Ζοίίδοιν. ΧΧΙΧ ὅ24 {ἶ : Μίοϊ6͵8, Ζυὰ 6089] ἀθ8 
ΝΟ ΔΙ χοϑο οι θ. 1 (1889) Ρνῃ. 10 ἔ.: Βοΐυηχα, 9 Επύπίοκίυηρ ἀοσ 
πμά. δυδδίαηϊὶ γβδοχίοη, ΡΡ. 1 

1μαδῦγ, γ͵ὸ 814}} ρίγο ἃ [6 Ὁ βυβίθιηβ οὐἠ ὠἊἀθοϊθῃηϑίοῃ [ὉΓ 

ὙΠΟ ΠῸ Οογίαϊ μη ΘΟΠΠΟΧίο ᾿88 Ὀθθη ῥγονοά ὙΠ ΔηΥ [πἀο- 

Οὐθυπηδηῖ. Ο886-ΒΥΒέ6 1). 

8 391. 1. Ιῃ ρῥγορϑίμηϊο ΑΥΥ̓́ΔΠ ΒΡΓΔΩΡ ὉΡ ἃ ΠΟῪ {Υ}06 οἵ 

Ἰηβοχίοη, ἰῃ ΜΉΝ 66 Κ δηα βίγομρ, 64868 οὗ ἐ6η-Βίθηιβ, ὙΠ [86 

Β Ὴχ -η-) ὙΟΓΘ απιίοα ᾿ἰπίο 0Π6 ΟΑΒΘ- 510} ὙΠ -64868 ΠῸΠΙ 

ἰ-δίθῃιβ, {86 Ἰαὐίο ἀγορρίπρ (μοβο οὗ ὑμϑῖῦ δ Κ οδ808 ψ  1Οἢ δά 
ἃ. [ΟΥΓπιδύνο βυχ θορΙπηΐπρ' ἴῃ ἃ ΟΟπβοηδπί, δηα {Π6 ποπι. 806. 
ϑίηρ. ποιοῦ. ΤῈ6 πι046] ἴον ἐμ686 βτΟῸ 8 νγὰϑ ἴουῃα ἴῃ δυο 

88 νάγῃηαη- : θάγίηια-δῆναθ υάγπα. Νοῃ-πουίοῦ βίθπιβ ἔῃ θη 

ΘΥ̓ΟΪγΘα ἃ ΠΟΠ]. βἷηρ. ἴῃ -ῷ ὁῃ {πΠ6 πιοάοὶ οἵ ὠξηιᾶ. ΟὈΠΙρΑΓΘ 
ΚΡ, αγοΐπ- ΒΠΙπῖηρ, Ὀθαμπηηρ᾽: αγοΐ αγοί αγοΐίπμταηι αγοίη-ἶ 
αγο-δῆψαβ, Ανοβὶ. ζαϊπἴη- σιν: ζκαϊπὶ ζαϊπίπεοηι ζαϊπῖη-ὖ 
ζαϊπὲ-ὃψῦ, ΟΟΡεῦβ. οἱδίη- ᾿θοϊοηρσίης ἴο ἃ οἶδη, παίνο᾽: οζῥὲίεδίδ; 

[6 ποπὶ. 866. 8'ηρ. Ὠθιΐ. ἴῃ -ὖ 15 πού δοίι!γ ἔουπα ἰῃ Ιτϑηΐδῃ. 

Ιη ϑβδηβικυιθ, ποπὶ, 866. 9]. ποιΐ. αγοΐμὲ, [0] ον οάνγέπιαηϊ, 

8 Δαἀρα ἰο {π0 |ἰϑ8ὲ. ΤῊΘ Ργ. ΑΓ. ποπι. βἰπρ. ἰῃ -ἰἃ -ἰξᾷ 18 

ἀθ Οουγίοπαν, Εἰηΐχο ΕΔ|16 ἀον Ὑ γκαηρ ἄθν Απαϊορὶθ ἰπ ἀθγ ροΐη. Π60]., 
Κυλη- Βομ οἰ οοτ  Βοίέν. ΥἹ 19 4; ΕΚ. Βοΐαηρα, Ὀῖο πεν οαπς ἄἀθν ππά. 

ϑυδοιδοι γβοχίοη, ὥρς. 1890. 
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ρου δρ8 ργθβουυθά ἴἰὼῃ 5Κν. χαηψὰ (καπέψα) Αγοϑί. ζαΐὶπρ (-ς τε 

-ψα)ὴ οἰσὶ, πιδιἀθη᾿, σ 816 Κορ 8 ὥεβοχίοθ Ὀθοδιυβο ἰὑ 88 
[οι ἶπθ (οΡ. Ὀοίον, Ξ'Κν. ψόδα δῃὰ {π6 1Κ6)ὲ. Οομραγο Π ὃ 115 
ΡΡ. 851 ἢ; Βιτοιίθοῦρ, Ῥδυ]- Βυδῦποβ Βοὶίτ. ΧΙ 210 ἢ; 

Ζαθαῖγ, Κυμπη Ζοϊίβοιν. ΧΧΧΙ δ] ἢ. 

Ιὴ {Π6 βᾶπ|6 ρουϊοα Ὀορδη (ἢ6 ὑγδηβίου οὗ οοηδοηϑηΐ βύθιῃβ 

ἰο [Π6 ὁ-01488, οδιιθο4 ὈΓΥ ὈοΟΐΝ Βανὶπρ {Π6 8Β8π|6 παρ ἰῃ ἐδ6 

860. βίηρ, (-αηι), θη. Ρ}]. (-4ηι), ἀπά ροββὶ ΌΪΥ {Π6 ᾿πϑέν. βίῃ. δηὰ 

1Π6 Ποπ). 866, ἀ.8] (-ὦ ἀπά -ἄμ -ἃ ὃ 280 ῥ. 184, ὃ 289 γ». 196); 

{18 τοηΐ 8111 ἔασίθοῦ ἰὴ Αυοβϑίῖο. Ἐχϑιαρ]οθ: Κ51ν. ράά-α-8 

»4α8 Ανοβὶ. ρᾶδαφ-ίδνα Ὀθδϊάθ {π6 δος. ράάκανι ρᾶδ-εηι ῬῬοάομ, 
5κν. γοα. ραξώμ-α-8 Ὀοδάθ δοὺ. ρβάμταηι ((Π6 πᾶ οὗ ἃ 

504), ἀάηπέ-α-8 ὈθθΙ46 δοο. ἀάμέταηι ᾿Ἰοοί", ἀῤηαϊξ Ὀθδιὰθ ἱπβίυ. 
βίῃρ. ἀξδμ-ἃ, βίοπι ἄξδαη- δίοπο, Ανοϑί. ἀξαγαϊξ Ὀθδὶ 46 δ6ο. 
ἀίαγ-οηι το. Μογο ΘΧϑΙ}]68 ἴγοιη {Π6 Ανϑϑία γα ρίνϑῃ ὉΥ͂ 
Βαυοϊοπιᾶθ, ΑΥ. ΕΌγβοῦ. 1 94 ἢ, δηὰ ἢ ἢ Ηδπαδυοἢ, 

ΡΡ. 100 ἢ [π [πάϊὰ, {118 ργόσθθθ τῃη8δὯθ τοδὶ βϑἰγϊ4θ8 'π {88 
ῬΟΡυΪΑΡ αἰ ΔΙ οβ, δηὰ δὰ ἃ ργοδαὶ ἀθ8] ἴοὸ 40 σι ἐπ 1ο88 οὗ 
Θοημβομδηΐ ἀθοἰθμβίοηβ ἴῃ ἰπϊθ Ὡ,ΥΟῸΡ; 866 8886}, [πί, 1ἰηρ. 

Ῥγδοῦ., Ρῃ. 8314 ἢ; Ε. Κύμη, Βοϊΐν. σὺν ῬΑ] ΟὙ..) ΡΡ. 61 ἢ 

Αραΐῃ, ἰθῃ ΑΥὐγᾶη 6ΥΘ ἤουιηθα ἔγοιη ᾿ωμδᾶβ τ  ΒΚν. εἰδάβ 
᾿ἄανπ᾽ (8-8ῖ6πι) ὑμ6 806. βίηρ. Ἐμόδηι Ξξξ- Βκν. μάηι! ΑΥνοϑί. μὅφᾳηι 
δὰ 800. μ]. ᾿μδᾶβ τ -ὶ. Κ5Κυ. μὲάθ Αγϑβί. μόδ, οὰ ἐπ 6 δῃδίορυ οὗ 
βίθιῃηβ τι ὦ ἰπ (ῃ6 τοοῦ (ὁρ. 6. Κ. Ξ'Κν. -ϑι:᾿ά-8. ᾿δίαπαϊηρ᾽: 
-8ἰ}.4-ηι -8|.:68). ῬϑΙΤΩΠΑΥγ, σψὸ πὰ Κ5Κν. )αγάηι ἡαγάψαϊῪ ἴτοτη 
7αγάβ8δ- ᾿αρο᾽, πᾶ οἰβοσβ.ι Οὐμρασο ἤισαν 85Κν. δοο. ψόῤδηι 
ἄυι] γψόδξδ ἴτοῃῃἨ ποπὶ. ψόδα Ὑπαϊάθη᾽, ὙΠΟ ἢ ἰδ 80 5-8[6πιὶ 

(]. ψόξαμ-α8), [ΟἸ]Ἱονίπς (ῃ6 8ίθπ) ἀδνᾶ-: ΟΟΡοτβ. ἑαμηιᾶ- 
ΔΤ γ᾽ θ68146 Αγνοϑί. ἑαουηιαη-) δπὰ ἰη6 |Κο6, Π 114 δι. 1 

Ρ. 3548, ὃ 111 ρθη). 2 Ρ. 869; Ὀυΐ ΘΟΙΥΘΙΒΟΙΥ (6 Αυϑϑέ. Π01]. 

βἰπρ. ὀσίδῥγα-ρᾶ ᾿πυδταϊδη οὗ [πΠ6 ᾿ἰαπά᾽ (ργ. ΑΓ. -»ἄ8 δπὰ -ρᾶ͵ 
Ι ὃ δῦθ.8 Ρ. 411), Ὀοοδιδο ἰὲ δὰ ὑπ βαπθ6 δῃαὶηρ 88 ἐδθ 

ΠΟΠῚ. 8[ηρ. οὗ "-βίθπηβ, ψὰ8 (Π6 οΟΥἹρίῃ οὗ ὑπ6 ἢοπ. Ρ]. -Ῥᾶμς-. 
᾿ ΒΙΠΜΠΑΥΙΥ, σαμές-βίθπιβ ομδηροα ᾿ηἴο σϑαρεβίθιηβ (6. σ. 81ν. 

ἤκεοοαπί- ἀπὰ ὑζευαη» ᾿οἰπηρίηρ᾽ Ανγοϑί. αρια-οαηπΐ- δπα απια-υαη- 
Ῥον ον} (866 Βα βοϊοιηαθ Κυμη 8 Ζοϊίβοηγ. ΧΧΙΧ 540 () 
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θοοδαθ6 {π6 ὉΓ. ΑΥ. ποιίπδῦνο οπαϊηρ "-οὔβϑ δὰ ἃ. γαγίδηΐ 

Ῥρᾶ, ἃ ϑ6ῃΐοΠ06-ἀου 16. 8566 ὃ 198 ρρ». 78 ὦ Αραϊῃ, τ 

δανο Υοά. οἰάυάπ-αϑ ἴτοτη ποπι. βίηρ. οὐάυᾷθ οἱάνάμ ᾿'Κποπὶπρ᾽ 
Ὀθοδιβθ οὗὨ ἃ ρῥγοι βίους Ἐνίανά, ἃ βοηΐθμοθ ἀου]οὺ οἵ ἔοίάνάξβ 

(8 198 Ρ. 18), δῃὰ οἰμμοῦβ οὗ {Π6 β8πὶ6 βοσγί. 

ΤῊ Ρῥγ. Αγ. δηάϊηρ ἔς-μδ ἴθ (ἢ 9. Ὡοπι. βἷηρ. (δ 198 Ρ. 78) 

ΑΥΘῪ Β0ΠῚ6 084868 οὗ [89 ρῥογῇ. ραγί. δοῖ. οὐδοῦ ἰὸ (6 μ-βοχίοη; 

8. ξ. 85Κν. ρδνώτ-ηι ἴσοπι ρδγάξ Ῥγϑβδίῃρ ἐβγουρθ 7 σψώ-δ ἐᾷ ἔγοτῃ 

7φγάξ 'νἱοϊοτίουβ᾽, Αγϑβί. ἡασάμγάτηι ἴγοιη ἠαφαμγδ ΔΙΟΒ Ὸ].. 
ΤῊΘ Ατγδὴ παρᾶϊ- ᾿ἀοδοοπἀαηί᾽ ὈΘΟᾶπθ φτδάι!} } }7 ΠΊΟΓΘ 

ΔΠἃ ΙΠΟΓΘ ΘΟΠΙΡΙΘΙΟΙΥ δϑϑὶ πη] θὰ ἴῃ βοχίοῃ ἰο οἴ πᾶπηθθ οὗ 
Κιπαγοαᾶ, ϑο ἢ 88 δΥυγδίαγ- ᾿Ὁτοίπου,, 806 ὃ 890 Βοῃ. 2: σι 

{μ18 οὔδηρα οομραγο ϑ,Κγ. ρθη. βίην. ράξΐψμν ᾿οὗἨ ἃ Ὠυβθδπα᾽ 
(φάϊξϊ-) )άπψμν ᾿οὗ ἃ πιο (7454-), (Ο]ονίης δῆγάΐεν ηιδίάν οἷο. 

ὃ 802.0(. [ἴπ ΞΚΒδμηβκιὶὶ, 1- ἐξσβίθμιβ. ὥ- μβμ-ϑίθιηϑ, διὰ 

[ΘΠ Π1Π6 ἐ- 8η4ἃ “-δίθιηβ [Ὁ] ον {π6 ἰτδοὸκ οὗὁὨ ἔ- ἐδφοβίθιηβθ ἰῇ 

Β0Π|8 οὗἨ ἁ (πο ῖῦ οαβθθ.0 ἥϑίηρ. ρθη. αἀδένάθ παάϊψάβ δἠγιοάβ 
ὀυαξγμυάβ, ἀαὶ. ἀλέγαϊ οἴο., Ιοο. αἀδέψάηιε οἷο.; δπὰ ἀυνψᾶν ἀυψᾶϊ 

ἀσψᾶηι, αἀδξηυάβ8 αἠξηυαί αἀἠξηνυάηι. 8,66 88 291.---238, 249---250, 

255, 2θ66--268. Τὴ οδιιδο οὗὨ π686 γο- Ὁ δ ]οη8 τγ8 ὑπαὶ {ἢ} 6 

ἰπδίν. βίῃηρ. δά [ῃ6 βᾶπι6 [ΟΥΤ Δ ΪΟ ἰπ ἢ 686 οἶαββθθ, 88 Οὐλέψά 

ἀογᾶα Ἰ|κε αἀξυϊψά ὑγμαίψά (ποτ. ἀξοΐ ὀγμαΐ). ΟὈτηραγο ἔυσίθον 

(86 866. Ρ!. ἀστᾧ αδέπάξ ᾿κὸ ὀγλαΐξξ (88 8380---881) ἀπᾶ {Π6 

σοη. ρ]. ἀἠτηάηι δλναπάηι πααΐπᾶηι ἐοαδγάαηι ᾿ἰκοὸ ὀγλαϊτηάηι 
«πᾶηι (Β 8544. ΤὨυθ, ὈΥ͂ ῬΓΟΡΟΥ ΟΠΔ] ΔΠΘΙΟΡΎ, ἴδπι. ἐ- πὰ 

μεϑίθπηϑ Κορ ἴπ (686 ὁ8868 ἃ βίῃ οὗἉὨ πον ρϑμᾶθυ, 

ΒΘΙΔΘΡΚ. 1 ρἷνο ΟΠ ἔθ ἦ- ἐδοδίθῃῃθϑ 88ὲ ἰπθ :0460] ἴον ἐἰὶ8 
ογπιαξίου Ὀθοδῦθο 1 ἀο ποΐ σδοπβίἀθυ ἱξ ΒΒ) Ὀθθῃ φγουϑθὰ ἐπδὲ (ἢ 6 Ῥσθ- 
ΑΥδὴ ρογίοὰ μοδβδοϑδοὰ ὥ- μό- ϑέθιηβ πιρθ οὐ ἐΐθ βῶπι [ΐπ086. Α ἀϊδοτοπί 

δοοουπί 18 χίγθη ὮὉΥ ὅ. βομηιίάςξ, ῬΊΌΓΑΙν. δέ Μ᾿ 

ὃ 8908. Α Ἰαῦρθ πυπιῦοῦ οὗ Ββδηβκεὶς ἐς) "|ς, δπὰ γεδίθπιβ 

ἰπβογίθα Ὀούνθθῃ βϑίθπι δπα ἱμῆθχίο δὴ -ἢν) Ὑ ΟΝ 68Π16 ἔχοι 

[πάο0-ογηδηῖο ἡ -ϑίθιηβ. ΤῈ6 πεϑίθιηβ μαὰ Ὀγουρης δρουῦΐ 

ἴῃ Ρῥγοθίβηϊο [πά40- ὐθσιηδηΐο ἃ ὑγδηβίοσιηδ 0) οὗ [Π6 θη. Η]. οὗ 

ἄν, 05) δὰ ζ- ἐδξοθίοιηβ δηὰ οὗ 6 ποῖ. 800. Ρ]. πουξοῦ οὗἁ 

Ο-:βίθῃθ, ὙΠῸ ἰπθη Βργοδα ἰοὸ (06 ἐ-, '“᾿-),͵ 8ηα γεδβίθιῃβ: 
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ΡΓ. Αγ. -πᾶηι δηὰ -ἔμάηι (ἰξ-βίθιβ), (πθὴ -πάηι (ἐ-βέθπμβ), 

-ἡὩπᾶηι, ϑ5Κτ. -βᾶηι (88 8458---849, 851): 5Ξ1κν. «ἀπὸ -ἔπὲ -η 

«Ῥεῖ, Αγυοϑῖ. -ὥῶο (88 888---389, 841). Τῆθη ἀραῖη, ϑαπϑκτγὶξ 

- δῃηῃα π-βίθῃβ δοπρ ΜΊ {ΠΟΙΓ ἰηβίγ, βἰπρ. ἰῃ -ψῷ δπὰ -ϑᾶ 

Δαορίοα Δποίθο" ἰπῃ -ἐν ἃ δἀπὰ -μηπᾶ, Βογοΐῃ [ὉΠ ορσ (Π6 Υὦὠῥ᾿6 

ΟΥ̓ ἔογπιβ ἴσοι ἐ6-- δηὰ 26},-8ίθιηϑ, 88 {Π6 πη886. πουΐ. αγοίη-ὦ 

πθυΐ. ἄψεπ-ἃ. ΤῊδ γα 411} (Π6 πποῦθ παΐαγαὶ Ὀθοδυδο ῸΠπιὶ 8ῃ 

ΘΑΣΪΥ ρουοα ἔπογα μαά ὈΘΘῺ ΒΟΠῚΘ ἴθ ραΐγβ οὗ βίθιῃηβ, γα] ]θὶ 

δηα ᾿ιανίηρ [Π6 Β8Π|6 ΤΠΘΔΏΪ Πρ, ΟΩΘ ἰπ -ἴ- ΟΥἩὨ -“- δηἀ ΟὯ6 1ῃ 

-ἰδη.- ΟΥ̓ -Ὧ65- 6. ᾳ. ἄψω- δηὰ ἄψμη-ὀ (Ταΐθαη-). ΤΠΘτο γὰ8 ἃ 

ΓΘΆΒΟῚ ΨΥ (Π6 πεθπἀϊηρ Βῃου ἃ συδάυα! ν ἰακο (86 ρ͵δοθ οἵ 

“γῇ «οὐ ἴὰ [86 τη 80 }}}6 ἂπὰ ποίου ἰηβισυμηθηίαὶ (δ 

Οἤδηρο ἴδ ποί οομρ]οία ἰῃ οαϊο, σοῦ ἔποῦο 8 Υνδγι δ οι 

8.}}}; 866 δὃδ 278---2719 ρρ. 181] 4). ὙΤΠη6 τθαϑοὴ Μὰ ὑπαὶ -ψᾶ 

διά -τὦ, νἱθοα ἴῃ ὀομποχίοη Ὑ{ἘῚ [ῸΡΠῚ8Β |ἰκὸ ἄυνψᾶβ -ψᾶϊ 

-ψᾶνι αξηυάθ -υαἱ -οὐηι, 88 ἴαῖζθ ἰ0 ὈοΘΙοηρ ἰο {ΠπῸ θη ηἶη6 

(ορ. 8 8392); δῃηὰ -ἐνᾶὰ -μᾶ σογ6 ΜΘΙΟΟ6 88 ἀἰβιϊ προ βηϊηρ 
[86 πιϑβοῦ πὸ δηα πουΐίοῦ ἴγοπθ ἔΠ6π. ΤῊ6 -Ὡ- βργοδα 881} 

ΑΛΓ ΟΥ ἰπ {Π|Ὸ οα808 οὗ {10 πρυΐοῦ, δηὰ ἤθγο ἴξ ἱποϊυαθα 

γ-ϑίθῃιδβ, 88. ϑἰηρ. σϑη. Ὁ]. ἐβοὶμ-αϑ οἄγμῃ-α8 ἀλαίγγ-αβ, ἀαΐ. 

ἐμοὶν- ὃ οἷο,, Ἰοο. ἐοῖπ-ὶ οἴο., ἀπ] ποπὶ. δοο. διοΐ- οἷο, ρϑῇῃ. 
Ιοο. ὀμεϊν-δὲ οἵο,; ἐμ ἔοσιμαίίοῃ 'ἰβ (88 ΓΟρΌΪΑΓ Ὁη6 [ὉΓ 
ἐ- δηῃά μεϑίθῃμῃβ 1π οἰδβϑίοαὶ ϑ'δῃδιτιι. ΤῊΘ γτϑάϑοὴ [ὉΓ ἰδ] 

τηυϊαϊϊου οὗ ἴογιη ἰβ ἰο Ὀ6 ἴουπα ἰῃὰ (6 ποιῇ. 806. ΒΙΠΡΈΪΑΓ 

πὰ Ρο]υγα] : οὐ ποϊοίηρ ἰδ6 ρῥδγδ]]ο 8πὶ οὗ ἐώεξ οἄάγμε (αἀλαίῇ 
ἐμαὶ εὐναὶ (ἀλαι ἢ) ἀπά (6. ρ.) ἀγοΐ αγνοΐμὶ, σάγίνια οάνίπιδηι, 

Μ δὶ ΙΠΟΤῸ πδίαγαΙ ἰπδὴ ἰὼ βιρρίοιηθες ἰπδίσ. πθαΐϊ. ὁμοϊπᾶ 
εἀἄγμμᾶ (ἀλαϊγμἃ) ὉΥ ἴῃ οἷμοῦ δῶϑοβ οπυμιογαίθά, οὐ ἔδὲ 

δηδίοσνυ οἵ αἀγοίν-α9 νάγέιπαν-α8 οἷο. ἸΤμὰθ ἴῃ ἐπὶ ἱπϑίποο 

10 ν- δοχίοῃ Ὀδοθῆιοθ ἃ βίρῃῃ οὔ ἰπθ πϑαΐοσ. ΟὈπιραᾶγο ὕ. 
Πδηυεσ, ἴον ἀλβ αἰϊπιᾶ!σο Τ᾽ Ἰηϑιοἰρτοίξθη ἀθγ ""-- οι παϊϊοη 

πὶ ΑἸ αἀϊκοῦοη, Ὑ Ἰθηπα 13. 

ἡ 8ϑ9ϑὲ. 1]. Ατδπϊὰῃ. Α οδαγαδοίογίδεὶς οὗ (πϊδ ἰδαησυδρο 

ἰδ ἴ6 αἰδαρρολγαῦοο οὗ ἴδ. βροοίαὶ ἤθαΐοσ οδβο-ἰοστηβ πὰ οἵ 

τῆ ἰοιιϊηϊθο ἀοο]δηβίθβ (ΞΟ ἢ 889 Ἦν. βϑῆ. νϑό-ψ, ᾿ἀδυρηίοι- 
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ἰπ- αν Ὀοδάο 5Κτν. δημῥά)δ. Ηον {Πο86 ἰοβ865 οδπὰθ δϑουΐ 18 

ποῖ Οἶθδγ ; δπά πὸ 1688 ΟὈΒΟΌΓΟ ΓΘ ΠΊΔΗΥ͂ Ποίογοο ς [ΌΥΤηΒ, δηά 

τυ οη5 οΥ̓͂ βίθπη τυπηΐπρ' ἰπγουρ ἢ ΠοΪ6 ΟΑ86-ϑγβίθιῃηβ: 6. ἢ΄. 

(1) Βοίϑγοοϊ θα: ποπὶ. ῥὁοῦγ “Θ᾽ ρθη. ῥοζμ 9}. ποι. ῥοζμη-ἴς 
(3) ϑίθπιβ ομαηρβᾶ: αηεβ Ἱβοπέμ᾽ ἀμ Ἔγο᾽ ἀγὸ ἀθο]ποα ἴῃ [86 
0-Οἴαβ8. οοπίταϑί σ᾽. μην()- δπα πῦο. 

8956. Π. ἀτοοκ. (1) ἴπ ξ- 2διβίοιηβ, -ἐῶ- ἰακοὰὺ (Π6 

Ρἴδοα οὗ -ἐξ- (ορ. [86 ἐοοϊποία οῃ Ρ. 68), 88 ρθη. δίας Ιοῃ. δέης 
(ποπι. δῖα), μεᾶς (ῃοπι., μίὰ) ἰπ οοπέταδί τι 1. αἀδοδβ: (μΐ8 
Ομδηρο ἴῃ ἰαίον ἐϊπηθθ ψϑηΐ ΓΟ, δπα οδυβοα ἔπ Βοπι. 866. 

βίην. ἐο δ6 488] πη] δίοα ἴο ἐ-ϑέδθπιβ, ἑταίρα ἰπϑίεδα οὗ ἥξταιρα εἰς. 

Ι 8ὶ 109 ν. 838, ΠῚ 8 191 ν. 69). (2) ὙΠ] ε 866 ΠΟῪ ρδγϑάϊρχωβ 

᾿ἰκο ὄνομα ὀνόματος οἷς., ἧπαρ ἥπατος οἷα. (1 ἃ 82 ν. 250, 
8 144 ρῥ. 850, ὃ 116 ργν. 864 ἢ, ξ 111 ρ. 810, 1Π ὃ 244 γ". 142); 

Δ ἃ ὙἹ6ΟΡ Δρρ]οδέϊοη οὗ (86 τ- δηά οὗ ἐπ6 ὃ- δπὰ 9-Πδχίοῃ, 

([ἢ6 ΒΙΒίοΟΥΥ οὗ ὙΠΟ 18 ποῦ γοὶ {ὯΠΥ οἰοαγθα ὉΡ., 6. δ. τέρατ- 

θοθίάθ τέρας τεράων, γέλωτ- Ὀρδὶάθ γέλως γελάσ-σαι (Π ὃ 184 

Ρ. 425) [Ο]ονίηρ ἀγνώς -ὥττος, ἴδριδ- ὈρδΙά6. ἔδρι-ς ἔδρι-ψ, ἐριό- 

Ὀαβι:46 ἔρις ἔρι-ν, ὄρνιϑ- Ὀοδίά6 ὀρνῖ-ςο. (8) [π {π6 δομπιραγδίϊνο, 

ἐδητολθοβ ἢπάὰ ἰαυουῦ αὖ {6 Ὄχρϑῆβ οὗ (ο86 ἢ -Ὧ685-, 88 

ἡδίων (1 ὃ 18δ ρρ. 429 ἢ). (4) μ685- ἀπά τισέ- Θ,868 ἅγ6 σοι ἱη6α 

ἴ0 ΤΏ8Κ6 Ὑσρ ἔδο βυβίθῃ οὗ {π6 ρογίδοι ραγοῖρ!α δοῦνο (ΠῚ ὶ 186 

ΡΡ. 439 1.; 448 ). (5) [πῃ ἐθη-ϑίθπιβ, {π6 ϑὰκ ἔοσιη -ἔν- ὈΘΟΟΙΏΙΘΒ 

{86 ΟΠΪΥ 016, ἃ8 δελφῖν-, 8Π4 [Π6ΓΘ ἈΓΘ ΠΟῪ ΒΙΠΡΊΌΪΑΓ ΠΟΙΆ ΠΕ 68 

ἰπ -ἴς δὰ -ἰν (Π ὃ 115 ρ. 859). (6) ΤΊ ἀθοϊθπμβίοη λέων τ-οντος 

ἰπβίρδά οὗ ἔλέονος, [Ὁ] ηρ φέοων -οντος δπὰ {86 τοδὶ (Π ὃ 114 

Ρ. 8δ0:; οομιραγὸ ΠῚ ὃ 198 ρ. 18). (7) (ἰα8θ8 ἴτοπὶ 1η880. 

ὁ8-ϑίθιηβ ἃΓ6 τη8346 Κα ἄ-δίθπη οδ868, πα ρίἍοθ ὑεέγϑα, -- (6 

[0 {π6 ποπι. 8ἰηρ. (-8: -8): 88 Αἰἱ. -Σωχράτην -χράτον (“Σὼω- 

«χρατες-), [μ680. ᾿Ερμο-γένης τ τῇ τὴν -ε (Ἔρμο-γενεσ-), |{κὸ 

Ὀρέστᾶς οἷο.; δὰ ἴὉγ ἰπ6 ορροδβίϊθ ργοοθβδβ Αἰ. ὡΣτρεψιαάδους 

«Στερεψίαδες (:Στρεψιαδᾶ-), Ἰοῃ. δεσπότεα (δεσποτᾶ-) (866 ἃ 209 

Ρ. 88, 8 220 ρΡ. 917, 8 229 ρρ. 11ὅ ἢ, 8 281 ρρ. 128 1); δπὰ 

16 1,680. Βοροί. Πογ. ἔδπηϊεἰπθβ ἴῃ -ώ -:.0 (“ἅτω) ἴδκε [8Π6 

ἰΠδχίοη τῷ -ως τῷ τῶν ὑπάοτ [Π6 ἰηῆυθηοθ οὗ ἐπ8 β8 110 
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ἅ-Βοχίοη (ἃ -ἄς -ἄ «ἀν. (8) μέγας δῃὰ μέγαν Βοπιάς 

ἰῃ6 πϑουΐϊ. μέγα (ΒοΙΠ6Ρ (18 6 ἥο μεσ οἵ ἔνιοσρὶ). 

[Ὁ] οί; ἡδύ-ς ἡδύτν : ἡδυ, ἴδρι-ς ἴδριεν : ἔδρι. 

ΤῊ6 οἶδββ οὐ ἔδιηϊῃΐηθθ ἴῃ -ὖ -ὠὠὦφ τηδῃέϊοηθα πδῖ δὔογνε 

ΒΗΟῪ ὙΟΥΥ͂ ΠΙΔΠΥ νδγϊθίϊθβ οὗ βοχίοῃ (νοῦ. .1ητοῖ, δος. Οτοὶ. 

“ᾶτών Ἰομ. “1ητοῦν Αἰ. “Ζητῶ. ΤΠΟΥ ἅγὸ γοραγάοαὰ ὃγ 

ΒΟΠῚΘ 88 ὈΘΙηρ ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΪΥ δὲ-ϑίοβ. ἨἩΠΠοτίο ποίμῖπρ ἢ88Ὲ ὕθθι 

[ουπὰ ουϊδ᾽4θ {Π6 ατγθθκ ἰδηρῦαρο σὰ ὙΠῸ ΠΟΥ πιδῦ ὃς 

οομπθοίθα. Οὐμραγο Πδπίοθίβϑου, Οπὶ ἀ6 »τοκίβδίζα δὰ δϑιδθ υ ογηἃ 

τιθὰ ποιιϊπδιί νὅπάθίβθη -ὠὦ, ἴὔρβαϊα ππὶν. ἀγεβι τῆ 1888: 2. 

ϑοΒπ αὶ, Καλμη 8 Ζοιίβοῦν. ΧΧΥΠΙ 814 ἢ 

ἃ 896. ΙΤΥ͂. Τί4]1ς5.ἢ Α οἰιαεγδοίοσιδις οὗ (18 ὈΤΆΠΟΝ 18 

[86 τηϊχίηρ 8π4 οΟὨἤθβῖοη οὗἨ οοπβοηδηΐαὶ ΜῈ ἐ-δίθπιβ. ΤῊΉΪ 

ὙῸ8 σϑιβοά ὈΥ δποίϊοηΐ ἀου]οῦ δίθπιβ, 88 ηοοί- ποοίξ-ὀ οἱοϊίαέ- 

εἱοαίέ- (Π ὃ 102 ρὑρΡ. 808 3). Βορίηπίηρ ἴῃ φγοοίδπὶο [{8]}16, 
[18 οοπδιδίοη ψοηΐ οἱ ἴῃ 1,δ(]π [ῸΓ οσηίγῖο5 δον (6 ΟἸ ταν 

οἴ8. ΕἸΧΑΠΊΡΙ6Β: ἐσθίθπι [ΌΣΤῚΒ ΔΥῸ 80]. βίπρ. [1,4]. αὲγ-α δου-τὰ 

φγαεδοηί-ξ Ὁταῦν. μοῦ -ἰ }εγβ-ὶ ῬῬοάο᾽ Ομβο. »γασδβενί-ἰα ᾿ργδϑδοπίεθ, 
ἀαὶ. 80]. οὶ]. 1,αἱ. ἐεγεμέ-δηβ Οβο. ἐξσ-ὶβ ἹἸορίθαθ᾽, [,5ὲ. ποπι. 

“7 εἐγομ -ἄδ ζεγεηίεῖα σου. 7ογεμίεῖμηι, Πότη. σαν -ἶ-δ 661 46 σαΓῸ. 

7μσεν-ἴ-8. ἴοο. Οβο. Ὠιύν-οἱ (ορ. ὃ 249 γ. 151). βρη. Ο8βςε. 

πιδδίγ- οϑ {{π|0γΓ. ἸΜαἐγ- ΕἾ ᾿Ταδ σίβ - ἩἘ}6 ἔτοπι Θοθηβοηδπὲ δέθπιβ 

Ἧὸὺ αν [,6[. 866. οδόε σοῃ. οδὲδ 80]. οὔὐὅ Ὀδαιάθ ποπι. ονί- 8, 

ὅεῃ. οριεμε οἄξμηε Ὀσ5]46 σρί-μηι οαἰί-ι. ὅθ. Π ὃ 98 ρὑ. 281. 

διὰ ΠΙ 88 211 ἶ ἀπάοῦ πὸ βοραγαΐίθ οβϑθ8. [ἢ [1},δἱΐπ, 80]. -ὦ 

Ξϑθῃ. -ἰμνδε ΠΟΠῚ. 80ς. -ἰὦ ΜΘΓΟ πιοϑί ἑπνουγοὰ ὃν δἀ]οοῖνοβ, Ὀοϊ 

ΟΥ̓́Θ ἴῃ δἀϊθοξίνοθ ποτ ὰ8Β ἃ σοοὰ ἀθῶ] οὗ ἰἱγγορΌ]α τ. 
Ἀ εἶθασς τοϑυπιό οὗ ἔδπθ πιοϑὲ ᾿πιρογίαπίὶ ἔδεϊβ ἰ8 σΊνΘ ἰπ ἐδῸ 

[δὔπ Οταπιπιδῦ οὗ ϑ'ομ γοζου- ΘΙ] πὰ ϑύτγθον, 15 Ρρ. 108 
8 89Ί. [,αἱ. νεέμς (8ος. σείεγ-64). ἂἃπ αἰγὶ θυΐϊο οὗ πιᾶϑ86. 

Φηἀ ἴδπι. δυθοίδηέϊννοβ, ΜΞ ΟΥ̓ρΊπα}]ν ἃ προυΐοῦ βυθοίδηγνο 

(Π Κὶ 132 ν. 417). Α ποῖ οχρίδπδίοη ἰ5 σίνοη ὃν ΤἨΌΓΏΘΥΒΘΩ, 
Καλπ᾿ 8 Ζοιίδοιν. ΧΧΧ 485 ἔ,, Ὀπὶ [0 ΠιΥ τϊπὰ ποῖ ἙοηΥϊποίηρ. 

Οοπραγο Ῥεημδ (Ῥ μενγοηι) ἴ.. οτἱδῖπα}]ν πουῖογ. ᾿σπάστῃ οἵ ἰοτεοὶ. 

1) ἀδϑόι, θῖ6 Ὁπεπαβάϊαυς ἀον Ἐποῦκοα ἴα ἴ,δς Οδιι. 151..Ψ 
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ΤΊ ΔΘ ἃ ὨΘΠπΌοΥ οὗ τηοίαρ]αβίϊο ἔυΓῚ8. ὙΠΟ ΤΌ]]ον {Π6 

68-8[6 8; 6. 9. 8:,-6᾽ -ἰ8 8:4-0γ-6 ὈΘΒΙὰ6 δώ-θ,, δοῦ-ογ-ηη ὈΘΒιἀ 6 

δοῦεθηι, ἰαρίἀ-ογ ἢ πμοτογοε δα ΟἴΠΟΙΒ, ΓΘΟΔΙ Πρ ὥ),8-6}"- 

Βα (Π6 Βργοδά οὗ -68- ἰῃ αοτηδηῖο (ΠΠ ἃ 182 ρρ. 419 4). 

ἈοπαΥΚ 1. ῬοΥδαρδ ἴΠ [0] οί 18 6 οχρ]δηδίΐοη οὐ ἄη8-6᾽"-. 
ΤΉΘΓΘ ΤΙΔΥ ᾶγα ὈΘΘῚ ἴῃ ῥζ. 1.6. Ὀοὺἢ “α᾽,8- δπὰ ὄδαπέβ- υϑοὰ ἰοροίθο Υ 
(οΡ. ΠῚ ὃ 132 ὑη. 412 ἔ, 8 160 ν». 485), διὰ ἐπα δοο, ()αηϑεγ.θηι Τοῦ 
μᾶνο δθθὴ πιδάὰθ ἐμπγοῦρ ἰδ6 ἱπῆυθηοο οὗἩ (84γ) ἃ κοη. "(λ)αη8-:8 δἀπὰ δὴ 

00. ἐ(λλ)αηον- μι. -ΕΥς ΤΩΘΔῪ ΘΑΒΙΪΥ ΠαΥΘ βργϑδὰ ἴἰὸ οὐδοῦ σψογάβ Ὀθΐοτθ [Π6 
ἀθοϊοηβίοι οὗ ἄμδοι'" 88 ἤχϑἂ δὲ ψὙγὸ πᾶγο 1, 

ΤΠὴῸ οπαϊηρβ -ὄγμηι δπὰ -ἄγιι ΤΙΔΥ ἤδνο ποὶροὰ ἰοὸ τᾶ -Φ),- ἃ 
ἰδυουγίίο βυ χ ἴῃ ἴΠ6 ζθη. ὈΙυγαὶ, 88 Ὁ τγῶβ (δονογίμη οἴο.). 

ΤΊ Ρ]υγΑ1]8 9,}δγ-ὅ8 υἷγ.-88 (ρΟΥΠΔρ8 ργθ- ἴ4]10 8-8Βί6 8; 8606 

ἢ ε 184 ρΡ. 424: Κυροίβομπιοῦ, Κυληβ Ζοϊίβοιν. ΧΧῚΙΧ 110; 

δ, Βομιηιαί, Ῥ]ΌγΑΙΡ. 885) σοῦ οοἰποα ἴον {Π6 βίην. 8ρ-8 ὑ1-8, 

Ὀθόδυβο {π6 θ]ΌγΆ] πομππαῦνοθ Ὑ ΒΟ ὈοΙοπροα ἰὸ {Π686, 898 

οἵδ, πορὰ ποὺ Ὀ6 ρ]υγαὶ, 88 (Γ 88 ἔθη ὙΜΘηΐ, 8πα 80 οἴξϑθῃ 

ἴα Π]164. 0 ΘΟΩΥΘΥ ἃ ΟἾΘΑΥ πιθαπΐπρ (οΡ. Οδ ΟἿ, Μ, ὕ. ΤΥ 288 [). 
ΤΙῸ μοίβγοοιθ βθχίοῃ 88 βϑυρρογίοά ὈΥ̓͂ 68 Πῦν-ἄ5 (δβύθιηῃ 

Πὅ8-), διὰ οἴπον {πὸ ΟΥΠΊ8. 

7266}, 266 07.-8 Ἰπδίοθα οἵ Ἐ7θοϊη-ἶβ, τον, ἐπ ηθ 7 -ἰ8δ ᾿πϑιθδα 

οὔ δ ηπτ-ῖθ. ΟὈμραγα 1] ὃ 114 γρ. 846 ἢ, ἀπά ρΡ. 852. 

Νὸο 8υΠοϊθῃτν οἶθαν Θχρίδῃμαίίου 88 γοί Ὀθθη ἰουπὰ οἵ͵ 

[πὸ ΟΥ̓ ρῃ οὗ ὁδαδβ -ἰβ, ρδδδδθ «18 (68-Βίθιη ἴῃ {Π6 ΠΟΙῚ. 581Πρ.), 

88. οοπέγαδίοα ΜΠ Οὐδρδβ -Ογ-ἰδ, ρᾶδεθ -6) εἶδ. 

Βοπακ 2. Τ|ιὸ δοουδβαιῖδνοβ ρίδδοη ὕαηπιοηι. ϑα-ἰουηδίθβ οὗ 

αοίέηι, ϑιουϊά Ὀ6 ποίρἀ: 8606 88 220 νη. 971. ἘΕυνγίμοῦ, ἰἦ πὸ Υοάϊΐο 

Κοηϊεῖνοϑθ εἰὐὐάβ8 ἦα Ὦδνθ ΥΘΔ}Υ Ἰοβὲ ἃ ροῃ. βυίηχ -ὃὁ (800 8 281 Βθηι. 

Ῥ.- 128), πὸ αυθβέϊοη πυδὺ ποοὰβ Ὀθ αϑι.οά “--- [858 (Π0 -ἰξ οὗ ρθη. ρϑδίδ 
ἴον. Ῥπέβο8ὺ [ΤΔΡΠγ. ἰὁ πιυθβὲ Ὀ6 τοοπιθογοὰ ὑπαὶ ἰπ6 πογὰ 8ξξ8 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ οοπίϑιμίπδίθθ νγ Ὸὺ δίθμιβ, 8ὅ468- πὰ 8ξ1- (πὸ Αὐΐπον, Καυδη 

Ζοϊίθοιν. ΧΧΙΥ͂ 44, 7. βομηιάϊι, ῬΙυν. 146) Οὐμραγο αἷδο ΤΠ ΓΏΘΥΒΘΙ, 

Κυδη Ζοϊίδοιτ. ΧΧΧ 489: ἢ Ορροβθα, δηὰ γἰβδεῖγ, βομπι ἀἰ᾽  ΒγΥΡοΙθ 618 
[πδ΄ -ἰδι8 ὀδτιθ8 ἔγοπι Ἐςοζοδποδ, ὈὰΣ Π6 δδὴ αν ϊγ ὍΘ γἱχῦ πῃ π8 ΟὟΤῚ 
οοη͵θοίυγο {πᾶΐ 1π Ῥτοοίπὶς [πἀ0-ἀϑγμδηΐϊο ὁ8-8ίθιηβ θὰ δὴ 8006. ἴῃ -ἔμι 
σ ἶοἢ πδὰ στόστη ἊΡ ἴῃ [6 ϑᾶπιθ ὙαΥ 88 "(δ έδηι στον ουἱ οὗ ᾿ύζ(λέξω αὶ 

(866 8 221 γῃ. 98). 

ΒΥῪ ἄορτθοβ ὅπ 1016 ᾿:-ἀθοϊθηβίοη γὰ8 βου 64 ἰηΐο (86 

0-ἀβοἸθηβίοη : 866 ἃ 252 τ. 128. 
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ἢ 808θ.5Ό. Υ. ἴπ [τὉτἰ8}, δ΄-οαβοβ ἔγοῃ δοηβοηϑηΐ Β[6Π)8 

[ον θα {Π6 ἈΠΑΙΟΡΎ οὗἨ [μ6 γον 6] ἱπῇθχῖοη ἴῃ ῬγΘ Ἰβίοσί ὁ ΠΠ1η68, 

00 88 ὨΘρΡΡομΘα ἱπ [14]1.0 (8 8617 ρρΡ. 268 ἔ., ὃ 896 ρΡ. 28θ). 

Οὐμραγο ἃ 802 ρ. 208, 8 879,2 γ᾽. 214. ΤΠ οΥρῖμαὶ ὑγγρ6 

ἰ8 8011] ῬΓΘΒΟΓΥΘΑ ΟΠΪΥ ἴῃ {Π6 1η8ἰγ. βίπρ. σΡΗ .. ἴῃ Ὑ ΒΊΟΝ 1 

8 ἰπάρθϑὰ ποὺ οουίαΐϊη ψΠΘΙΠ6Υ {πΠ6 οπάϊηρ Ὀ6 ἔ-η"ηρ δὶ οὐ 

Ἐρηβτην (Β 281 Ρ. 186). [Ιὑ 18 480 υποογίδῃ ΠΟῪ ΜΘ 8ΓΘ6 ἴο 

γοργὰ ([4]]. ἀαΐ. Ρ]. μᾶτρε-βο (δ 814 ν. 211). 

Αἀ]δοῦναὶ ἃπὰ βυδβίδῃξναὶ ἐσ-δίθιηβ Ὀθοδηθ δβοραγαίθά. 
ἰῃ 88 ΠΙᾺΟἾΪ 88 {Π6 ρθη. βίπρ. οὗ ἴῃ δαἀ]δθοΐῖνοθ ἴοὸκ [Π6 ζΌΓΠὶ 

ΟΥ̓ ο-βίοπηθ; 6. ζ. πη886. πϑαΐ. φεαΐἦ ᾿θομὶ ἕδη. ριαξέδε ᾿θοπδθ᾽, 
ΓΟ] »ναὶγὸ ηιαὶγὃθ ἴγοπι τπιαγὸ ᾿ἀοδα᾽, Αα]θοῦγα} τρ-βύθιηβ 
δὰ ἃ ἰθῃαθῃοῦ ἴο ρᾶ88 ἱπίο {86 1-ἀθοϊθῃβίοη; {π0ὶΡ ΡὈἰυΓαὶ 

Ν 88 ἀδοἸ πο ἰπ {(Π8 ἰδβῃϊου ὑμγουρμουΐ, δηἃ (μ6 ομδηρθ ψγ88 

ἀου ύ]6 88 οοιμρ!οίθα οὐ ἰῃ ΟἸα [τῖϑἢῆ. Φυβὲ ΠΟῪ 16 οδπις 

δου 88 γοῦ ἰο 0 ἱπγοβίϊραίθα. 
Ὗγο 88. ἰμαὶ 6 “ἀδῖνο᾽ οαΐδῆνῦ Ὀοδίάθ σαΐξμγαὶϊᾷ 88 

ἀουδέ]οθθ ἄὰθ ἰο {μ6 δπδιορΥ οὗ αὐδὲν (δ 262 ν. 164): δυΐ 

{Ππ686 φυϊίαγαὶ βίθιηβ ἰῃ {Π6}} ἔσσῃ ἱηἤποποθα ἰῃ6 πᾶπιθ8 οὗ 

Κιἰμαγοα, 80 ἐμαὶ ψγὸ πὰ ὁ. ᾧ. ρὶ]. μαβαϊ-αἰμναὶσ ᾿αἰρὴ ΠΑ ΠΟΤΕ. 

ρϑ γί Αγ ἢ δ᾽ ἰπϑίοϑαα οὗ -αὐλν. 

Μοιδρ δϑιὶος ϑιγβίοπια οὗ δ ϑοϊθηβίομ. 88 398,399. 

ὃ 899ϑθ.9. ὙἽ. [πῃ {Π6 ρῥγθ- ἀἸαϊθοὶ ρονυϊοά οὗ αἰ θυτδηῖο, ἃ 

ὨΘῊῪ ρὲ οὐὁὨἨ ἠἀθοϊθηβίοῃ δύοϑθ ὈΥ ἰδ θυ] ἶηρ οὗἨ ἁ ἐση-βίθιηι 

ἀον ἴο 96 ψ6ᾺΚ ἔογῃη -ἰπ-; 6. α. οι. σανππάδηξ ΟἪΗ.6. 

φιϑαῖηξ Ὁ ἐγ (ορ. δὲ. οορεμη δ). ΤΠ6 ποτ. 8βὶπρ. 

ρῦ. ἔοτια. "-ἣν (0]Ον8. {Π6 τηοά6] οὗὨ μοσόη. Οὐπιραγο Π ὃ 11 

Ρῃ. 801 ἂς διτοϊζθοῦρ, Ῥαυ]- Βγδυηθβ Βοῖίγ. ΧΙΥ͂ 221] ΗΕ. ΤῊ 

ἰσμ- οἰ βα Ῥουὰρ8. ΔΟβογθοὰ οἱὰ ἐξ-ϑίθπιβ θὰ  οδὲ (ἰθυτηδηῖο, ὃγ 

γόλϑοι οὗ τοῖν πανὶ ξοθ ΘηἀἸἢΡ8. ἴῃ ΘΟΙΏΤΠΟΠ, 6. σ. {Π6 ἀδί. 

εἶστιν δὸυ. αὐσῖπο (β0ὸ6 ὃ 841 ρμ. 349, ὃ 382 ρ. 211) 85 

οοπιρατοὶ αὶ σινοτν σἠπεὶ το. 

Ι͂ῃ τὸ βϑάπῖθ ρογϊοά τὴ6 1- ἐξιβίθιιϑ δὰ ποὲ ΟὨΪΥ ΟΑ865 

Μὴ -ἰ- (οἵδ. ποην. Ἰὰς. -ἡ οἷο), Ὀυΐϊ ἀουθί]ο8θβ οα868 «ἢ 

εἰς δἴξο Εοτδῖο ἀτορροβᾷ τῆρϑδο δηῦγοὶν, τορ]δοῖησ ἔμοῖὰ ὉΥ 

ἔωσις νι τἰἄτι ἃκ νυ δὲ σι ἀν) οἵο. ἅΚὸ αὕὑ. ἡδεῖα 
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ἡδείᾶς οἴο. (ὁΡ. ἰοοίποίθ ὁπ ρ. 68). Οὐ {86 οἶμον μαπᾶά, ἐπ 

ζ-οΆ808 ΜΘΓΘ ΒΟΙ ΘΟ η68 Καρὺ ἴῃ ΝΥ οϑὲ Οἰϑυτηδηῖϊο; 6. ν. ΟἽΗ. 

Βίηρ. 866. ρθη. ἀμπηΉ6 -α Η]. ΠΟΙ. 8606. -ἅ, δη4 1ξ 8. ΟἿΪΥ 

ΠογΘ ὑπαὶ {ΠῸὸ οἷά ἀαί. ᾿ἰπβίῃ. 9]. ἰῇ -ἴτὩ: 8668 [0 ΒΓΥΪΥΘ. 

Οὐμραρο (6 ἢυοίπιαίίοα Ὀοίνγοοη -ἰδ- δπὰ -ἰᾶ- ἰῃ [ιαἰϊη, 88 

ἐπἰοηιρογ δ -ἰθηὶ «ἰδ, Ὀὰϊ ρθη. ἀδί. βίπρ. -ἴαθ, Ὁ]. «ἰα6 «Ἰαγηι οἷα. 

Βοοί Νουπβ Θμαϊπρ 'ἰπ ἃ ΘΟμβοηδηΐ, δηα ΠΟᾺΠ8Β οὗ πηογο [Δ ῃ 

0Π6 8014 016 θη πρ ἴἢ 8η δχρίοβῖνθ, μᾶνθ ἰὴ 8}} ἀϊδ] οίβ {πϑὶγ οἱ ά 

ἙΟὨΒΟηδη4] Ποχίοπ ᾿ἰπ θυ χα ΥΠῈ 0-, ΝΜ πὸ ΟΥ ἔτοαδβθθ; 88 αοίῃ. 

7ηὐδπά-α-ῆ Ὀθθάθ ποπι. ρ]. ἤγδπα-56 ἔτι ά8᾽, Α.5. Οὐδαχ. 

οί. ΟῊ.Εα. μιαχ-μ-ῆι (πὰ Οὐδάαχ. ἡμοί- πὶ ΟΥ̓. ῥἔιιαχ- 

-ἴ-ὴ}) Ὀοβῖ 46. ποπὶ. Ρ]. Α.8. 22ὲ ΟΙἩ.6. ,οα5 ἴδον, οὔ. δαύνᾳ- 

“εἴπ ὈσθΒ46. πόπὶ. Ρ]. δαώγρ-8 ᾿[ογίγοβθθθ, οἰἐθβ. ϑοιῃθ 68 
ΜΟΣΒ οὗ (ἢϊ8 Κἰπα “11 θ6 ἀρβουῦθα θη γοΥ ἰπίο βοπὶθ γοναὶ 

ἀδοϊθπβίοι, 8δ8 Οοὐϊ. 92 έ-ιι-8, ὙΠΟ86 ἰπῆοχίοι ἱπ ἐπθ Πἰβίοτί ας 

ΡΟΙΟΑ οδηπού 6 ἷἱπ ΔΕ ὙΆΥ ἀἰβεηρυ θη6 4 ἔτοπὶ {ὑπαὶ οἵ 

ϑιη-8. Α ρτοαῦ ἸΊΔΩΥ ἔδοϊβ Ὀθαυηρ ὁ {Π|8 ροϊπὺ 8Γ6 ΟΠ] θοίοα 

ὈΥ Καἢ]ο, Ζυν Ἐπίν! οἰκο απρ ἀΘΓ ΘΟΠΒΟΠΔΙ ΒΟ οα ΠΘΟΙ μα !Οῃ, 

Βουη 1881. ΤΠ ροϊηΐ οἵ οοπίαοί τ {πῸ 0-01188 γγὰ8 (6 

56η. 0}]., 88 αοἢ. “»7σπα-Σ ΟΙΗ.Ο. “το, πὰ ρουμδΡ8 ἐπ 

800, 8'ηρ, (866 ὃ 219 μ᾽. 906 ), δῃηὰ ἴῃ οί (ὑδγιηδῃϊο (ἢ 6 

δ6ῃ. 8'ηρ. [ἴῃ -68 ἃ8Β Μ6]};: οοπίδος Μ] Ὁ} {Π6 “-οἷ488 ἴοοΪς ΡΪδοθ 

ἴη ὑΠ6 860. βἰπρ. δηα Ὁ]. ἴῃ -Μ() -Μ18, 8ἃ8. αοἰῇ. {δί-ε γσίπιε8. 

Βαυΐ (86 οτρίη οὗ ἐ-οαβοβ ψῇίοὶϊ. ἀαίθα ἔσοιῃ {π6 οἹάοθβϑί ρογὶοα 

'ἷβ ἀουδί]688 ἰὸ ὃ6 βουρῦ ἴῃ {π6 ἴδοι {πᾶὺ οονίαϊπ που πὰ 

ΑΙΤΑΥΒ Βῃονα ἀοι0]6 ἔογιηβ οὐ {Π6 ἔοτιπαίνο βυ ἔχ, -ἰΐ- ἀπα -ἔ- 

(Ῥϑγμβᾶρβ αοἰῃ. δαύγσὶ- 18 4180 8ὴ οτίρίπαὶ γαγίαπί οἵ δαινγ-; 

6Ρ. 64}}. δγῖσὶ- ἴὰ Βυϊσίαπὶ οἷο.); Ὀθβίἀθβ. ὑπ ϊοῖ, 1π Ἰαίον {1Π|68 

ἀἸογθηΐ οα808 δα σοτηδ ἴθ ΡΟβΒ688 {6 5816 ΘΠ] 88. ἐ-βί 6 18 

᾿δά ῸΓ {ΠΠ086. οα868: ἔθ π οαπηο 'ῃ Ο.Η.6. {πὸ σαί οὗἨ “-βύθ 8 

ἴο {π6 ἐκο]α88, Μοῖ ἀἸά ποὺ δχοθρὺ θυθὴ ὑποθθ μτοα808. ΜΈ] 

ΟΥΘ ὑμποιηβοῖγοθ ἀπο 0 δῃδΙορΥ. ΤῈ6 θϑυ]θϑὺ ΘΠΘΩΡΘ --- 88 

ΟΔΥΪΥ 88 ργοϑίπηϊο Οἰθυτωδηῖὸ --- γἃ8 {Π6 ὑγαΠΒῈ ΟὗἨ ποη]. 5ἰηρ. 

8ΔΠ4 ἀαΐ. ἰηδέγ. Ρ]. οὗἩἨ οοῃμβοηδηΐ βίϑμι ἰῃΐο {}|}6 ὙΟΥ͂ΤΘ] οἶδ88, ΜΔ ]0ἢ 

88 οαυδο ὈΥ ἃ ἀδβϑίγθ ἰο σϑβϑίοσθ [Π6 δρτθοπιθηΐ οὗἉ {Π6 βἴθῃ) 

ἢ [86 ΟΥ̓ΠΟΙ ο8868 δἰΐονυ ἴᾧ δα Ὀδοοπηθ αἰβρη βοα ὉΥ̓͂ Ῥθοποῆς 
Βτυρσιπάπη, ΕἸοπιοπίβ. ΠῚ]. 
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Οἤδηρβθ; ΟΟΠΙΡΑΓΘ, [ὉΓ Οχδηρῖθ, Ομ. “τἰ)δη-8 ἰπβίοδα οἵ 

᾿βρδηδ, γεὶζοδ ἰηβίθαα οὗ ἔγεῖλβ, ἐμ βοῖι. ἰπδίοδαἃ οὔ ἔέμηι ἴῸὸγ 

"ἰμπ( τὶ Ἡμημπ( ἢ (ορ. ἐΐφμηι ᾿ἀϑοδάϊ θυ ἴογ Ἐεχμη(α)-αὶ 

8 819 ρ. 2710). ΤῊ ρμγ. ὅδϑσγιι. γθ-οσιηδίίοη οὗ {π6 ἰπϑίγ. ρ]. ἴῃ 

«πηι( δ ἢ {Π6 ΔΠΑΙΟΡΎ οὗ -κρ} (800. 851Π0.} δηὰ -μ5.5 (866. ρ}].)} νγα8 

παξαΓΑ] Θηοι ἢ ὈΘοϑυ86. 5,.-δἴθ 8 πα Βούἢ -γμ-η (Ὁ (ΞΞ -7- ἢ) δυά 

γε8. ἰῃ {Π6]Ρ οαΒθ-βυίθιη. 7Τὴ6 Βυβίθπιβ οἵ οᾶβθ8 Ὑ81Ὸἢὴ ὙΘΓΘ 

Ρτοάυορὰ οη ἴπ0 ᾿ἷἴπθ8 ἴθῦα ἰηάϊοαίοθα, ψΒ1Ο Πα οοπβοπϑηί- 
Οδ808 δῃηὰ γὙό  ]τ08868 ἱπίθυἶϊχθα, βοιηθ ! π08 τοϑδοίθὰ ἀροὰ 

ϑυϑίθιβ οοηβί βίη» ὙΈΠΟΪΥ οἵὁἨἠ γόον 6]-οα868 απὰ οδυβοὰ οοη- 

ΒΟμϑηΐτΟΆ868 ἴ0 ΔρΡΡΘΑΓ διιοηρδί ἴμθπι: Οοί!. ρθη. 9]. σηϑίξ 

(ϑίαπι αρ85) [ὉΠ]; δαγο-δ παδέ-δ, ΟΙῊ.Ο. ρθη. ἀδί. βἰπρ. 

αηϑὲ (Ὀ68146 ὁ6η8ἐ}) [Ὁ]ο ηρ παΐέ; τότ οὗ [0 βαπιθ [ἰπ ἃ ΤηδῪ 
ὕ6 ἴουπά ἰῃ Απρ]ο-ϑϑάαχοι, δ8 Ζἂΐ ἱσοαῖ οἷο. Οοιραγο {ὲ{{|. 
ὅθ. 9]. ἀγα Ὀθ8146 ἀν δέν-8 ἀηα (πὸ πο, 8 402. 

Ἐὰν ἔθυον τηοίδρ ϑίϊο οᾶ868 816 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ ΡΟ ΥΒΥ δὶς 

ἢ- ἈΠῸ γεβίθῃιθ; ΟΧΘΙΏΡΙ6Β ὃἃτθ ἀοίϊ. αὐῤῇ8η-α-ηἪ [Ὁ] ον 

αὐλϑη-ὃ : υἱἱῇδ υἱα-ῆι (ορ. [}. ἀἷα]. ακηιομάμηε αἰιπεπαῖ 
[Ο]ονης αξηιοη-ἃ ὃ 850 μ. 252), ὀγόβη7)μ8 [Ὁ]οσίηρ ὀγσβνα- : 

ΜΗ -ς 578. 

Το ποηι. βίπρ. αοἰμ. όπα ΟΑἩ.Ο. "πᾶμο δὰ Ο.Η.6. "ηξύο, 

ΜΟΙ ΟΔπῚ6 ἔγοπὶ ἔΟΓπῚ8Β ομαΐηρ ἴῃ "δέ (8 198 Ρ. 19) ἄγον 4] 

ἔθ οἰοΥ σΆ808 ἰπίο (ἢ6 π-οἶδββ. ΤΊ βᾶπη6 Κιῃά οἵ ἐμπίηρ' ΙΠΔΥῪ 

Ὅ6 Βθ0ὴ ἰῃ αὶ]; 866 Ε. Κυδη, Βοιιγ. ζὺν Ρ4]1- αν. 69, ΤοΥΡ. 

Ὠὲὶο ΕἸοχίοη ἀθ8 Ῥαὶ]ὶ ῥ. 39ὅ: [0᾽ θσχϑιρίθ, [6 ποπὶ. βίῃρ. ἠαγῊ 
τς 5Κν. 'αγξ Ὀγουρηΐ 41} (Π6 6868 οὗ (μὶβ βίθπι ἰηΐο [6 

Μ-οἾδ88 (μοπι. οἱ. 'ναγῶ). 

ὃ 400. Αἀ)οοϊϊνοβ οδοιαθῖῃθ ἴογπιβ ἔσοπι ἐ- ἃπα ἐο-ϑίθπιβ. 

Ἠσδποθ ἴδο ἰηδοχίου οὐὗἩ οἵ. πιᾶβο. ἴθι. ἀγάϊμ πουΐ. ἀγάξν, 

πιᾶϑο. σοη. ἀνγάἠμἐ δοὺ. ἀγάϊν)ανα ἀαϊ. ἀγάϊπδανωκα οἱο. Τμ 

Ὀοϊῃ. ϑἰησ, ἴδπι. οι δηὰ σθη. ϑἰῃν. τηϑβο 6 ἃγὸ ἀϊδέϊποί 

ἐ-γπι. δαιὲ λυννανα δὰ τΠ6 τοϑῖ ἀϊδῆποιῖ ἐο-ἴοτθβ. ΤῈ6 

ἀιναἰσαπνλῖα οὗ ποθ τὺ βἴοιϑ πῶ ἀὰθ [ὁ ἴμ6 ἴαλες ἰδμδὶ 
ἰὼ ἴθ ἀθνὰ. (Ἀο..) βἰυν. πιᾶϑς. ἰοτϑῖοαιβ ἴκὸ μη- πινέ)α- 3616 858. 
πὰ τὴ ποὰκ σι οὐ τὴ Ξυβῆτ, ἀπά τὴ6 οηάϊης ὅ-|-5 (ἢ-έ- νι 
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ἴπ {π6 8006.) οοἰποιάοα πε (Πδὲ οὗἁὨ ἐ-ϑίθιηβ. [π Ὗ δὲ Οἰϑυτηδηΐο 

{π6 20- ἀΘΟΙΘΏΒΙΟΝ ΔΌΒΟΣΌΒ ὑπ6 οἴΘΥ. 

5146 ὈΥ 8146 σῖ (ἢ 6 ῥσγοθίμπιο θγιηδηὶο βυβίθῃι οὗ δ()]. 

ἐ-βίθιῃηβ ἀθυθίοροα (μ6 δα]. ὠ-βίθιηβ, 88 οί. ζαγμ- δ τες 5ΞΚγ. 

φωγώ-ξ. Τὰ ἴμ6 ἔοπιϊπῖπο, "χιρμ1ὅ- ἐκμγὶδ- Ὀθοδταθ οἴ. ζαών)δ- 

(Π 8 110 ργΡ. 8384 ἢ), ὅπῃ ἃ πιδ8ο.-πουὺ. ἤζωγία- ξξξ ἀοὔι. ζαών)7α- 

ΑΒ ἴΟΡΠιΘα 88 ραγί οὗ [6 Β81ὴ6 βυύβίθπι (00. δῶ) μ8768 Π 8 110 

Ρ. 8388). Ε]]ονπρ [ἢ .6 πηᾶ80. ποπὶ. γϊ8 δοο. γάϊπ)αηα δπὰ 

πουΐ, ἔγαΐῃ στὸ μᾶνθ 6 ρτοὺρ ζαώγμδ ζαώγγαπα καύγμε,; ἀπά 

88 γάϊηβϑ οοὐἹὰ 6 υ8β64 ἴου (Π6 ἴθιηϊηἷϊπα, ζαΐώγμβ ΠΟῪ ΟΔΠῚΘ 

ἴο 06 υδρὰ ἴῃ {Π6 8Β8π|6 ὙΑΥ ἰπβίθαα οὗ ἔζαΐγυϊ, ἀπ]688 ἱπάθϑά 

{π|8 .86 18 ῥγοθίμηϊο (ορ. Π ὃ 110 ρρ. 884 [). ὙὙδοδο βίθπ)8 

ἴ00 8.6 ἀθοϊπορα ἴπ ὙΥ οδἰ-θυηδηϊο δοοογαϊηρ ἴο ὑπ6 20-0]888. 

8 401. Αποίμον οπαγϑοίου βίο ϑγβίθῃῃ οὗ ΑΝ οδί Οἰθυτηδῃ]ο 

ῖΒ ἐμαί οχϑιρ! ῆθα ὉγΥ ΟΕ. ζαϊδ ζκαϊδο8 γ]. καϊδὶγ, Α.δ. 

οραΐ οϑαΐῥεδ Ρ]. οϑαϊγε (ορ. Ελυ88. ὀμάο 9]. ὁμάθϑδβα ὃ 404). 

500 Π ἃ 182 ρΡρη. 420 ἢ. 

Οπ οονίαϊπ τηροίδρ]αϑίϊο Ῥγόθθβθοθ οοπμπηθοίθα 1} ΠΝ 
οὗ ροπᾶογ, οομβυ Υ. ΜΊΟΒΟΪβ, Ζυμπὶ Ὑ ΘοὮ861] 498 Νοιῃη8]- 

ΘΟ ΒΟ] 6 8. πὶ Πουΐθομοῃ, 1, ϑίγαθβο. 1889. 

8 402ὥ. ΥΠη. Βα] ἐο-ΒΙανοηϊο. Ηρτθ ἴοο [Ὁ ἰδ 

ΓΘΙΔΥΚΑΌΪΘ ΠΟῪ (Π6 οοηβοπδηΐ (οἰ θηβίοη 88 605 δΔΟβοῦθοα 

ἰηΐο (Π6 γόοϑ]]θ. Ενθῃ ἱπ {Π6 ϑαυ]θϑ γθοοσὰβ οὗ {π0 ἰδηριᾶρθ 

{818 ΟμδΠρ6 ΙΠΔΥ 06 860 ΑἸΓΟΔΟΥῪ [Γ δαἀνδηοθᾶ. Ἐιυββίδῃ, [Ὁ 

ΘΧΘΙΏΡΙΘ, Π48 Ὀ6ΘΠ Ὁ σθηΐτοβ ὙΠΟ ἃ δ᾽ ηρ]6 οα86 οὗἁ [ἢ6 

Ο]Ϊά οοπβοηδηΐ αθοϊθηβίοη, ὙΠ (Π6 οχοθρίίοῃ οὗ (6 8-8ίθι 

ΠΟΙ. 866. ἰὴ -ο, δηα [Π6 "-ϑἴθιη ποῖ. 806. ἰῃ -7ὦ4 (Ο.0Ὁ 8]. -9).. 

Απᾶ οοτίαϊη Γι μυδηΐαη ἀἰα]οοίβ ἴῃ {π6 } Ῥγοϑοπὲ ϑἰαΐθ Πᾶνθ 

ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ ΘΟΠΒΟΠΑΠίΔΙ ΤΌΥΙΩῚΒ ἰοἷ. 

ΜΜῊΠ ἃ ἴθ βοδίξογθα δχοθρίίοηβ, 6 Ἰοὺ. ρ].. δῃᾷ {Π6 ὁ8868 

σι ἢ} ηι-ϑυ Ὥχ 68, ἔσο σομβοηδηΐ βίθιηθ, ΟΙΘ ἱπῆδοίθα 88 ἐσβύθιῃβ - 

ἰπ ῥγοϑίμηϊο Βα] ο- Θ᾽ αυοηΐο: 6. 5. 1108. αἰηιθη- γ-δὸ (ΘΑ Υ Σ "-1-86) 

Ο.Ο.831]. ζαπιοη- οἰ, αἰηιοη-ἰ- οὐ Καριθη- την, «ἰσην -ἰ-ῦ -ἴρηια, 

-τηιδ -Ἰ-ηνά, «-Ἰ-οὃὦ2 -Ἰοηι. Ἠρτο, δἃ8 ἰῃ 80 ΠΊΔΗΥ ΟΠΘΥ ΓΘ- 

βουπιδίϊοηβ (ΟΡ. ΓῸΥ ΘΧΡ]6 8 860 ρ, 202), 58οπιοϑίμηρ 18 
195 
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ΟΘΓΔΙΗΪΥ ἀιι ἕο ἐῃ6 ἀθβῖγα (ο Κϑθρ {π6 βίθιι [π8] αἰβίϊποί, ἀπ ὰ 
[Π6 ομδηρθ οΟὗὁἨ ὀΟμβομϑηΐ βίθιηϑ ἴὸ ἐ-ϑίθπηβ γἃ8 βυρροβίθα Ὀγ [μ6 
ΟΟΟΘΌΣΤΟΠΟΘ οὗ οογίδίη στοά ὙΒΊΟΩ Ππαα παα οοηβοπαπὲ βίθιηβ δπὰ 

ἐ-βίθ 8 88 Ὑδγίδηΐθ ἔγοιη 80 ΟΟΥΥ͂ ΡΟΓΙΟα, διο ἢ 88 111}. ἀδ8ζηε- 

Ο.Ο.8]. ἀθ8ρῖ- Ὀθδίάο αδδείπι - αἀοϑοῖ- ᾿ἀθοαβ᾽, 1. πακζέ- (σθῃ. 

Ρ]. ΟἿ. ἀπα ἴῃ {Π6 τποάθγῃ ἀϊα]θοὶ οὗ Οοά να παζέ-) Ὀαβι 6 

πακέϊ- 'ποχ᾽ (ΠῚ 101 ρ. 806, 8 128 Ρ. 8390). ϑιατγέπρ ἴτοπι 

ἴπ0860 ὁ48608, (ἢ6 ἐ-Ποχίοι ποχί ἔουπα 1(89 ΜᾺΥ ᾿ἰηΐο οἴποῦθ, δηά 

Βοῃηθίϊπιο ἰξ ἱποϊυθοαὰ 41} οἵ ἐμοπὶ, [8 ῥτόρτθθβ Ὀδὶηρ αἰἀδά 
ΥῚ {πὸ ἰάθη οὗ οπάϊηρ οὗ (86 ἴνγο οἶδββθβ ἴῃ ἔθ 866. 
βίῃ. ὙΠΟΝ 88 γορυϊαῦ, δηᾶ ἴῃ ΒΑΙς ἴῃ ἰῃ6 860. ρ]υγαὶ ἴοο 

(ἰμ. -ὦ -ἰὸ, Ο.ΟΒ]. -Ὁ, 6. σ. 118. ἀαπέεὶ-8. “τοοῦμ᾽ Ο.Ὁ.5]. 

76Ἰεη- δῖαρ (Π]Π 8 98 ρρ. 288 ἢ) δίποο {μοῦ 6ΥΘ 8 οοσίϑὶπ 
ΠΌΘΟΥ οὗ ποῖηβ ΨΈ]Ο Ἰτηϑὰθ βοὴθ οὗ {6} Ο8868 ἔγοϊῃ ἃ 

ΘΟΠΒΟ ΔΗ -Βίθῃιη 8ΠηἃΔ 8016 ἔῸ ἢ] 85 ἐ-ϑίθπι, [ἰᾧ ΒΟ Θ 1 Π|69 

μαρροηθα (μαὺ {π686 οδυϑοὰ ο]4 ἐ-βίθπιβ [0 ἔοὑυτη ΘοΟμβοηδηΐαὶ 

οΆ868; 6. 9. [π|ῃ. ἀϊ4]. ροη. ρ]. ἀγϑἐὰ ραξαβίϊξ ἴτοῃ ἀγπἶ- 8 

ἹΠΟΙΠΟΥ ΒΒ Ὀγοδδῦ ρμαξαϑιλ»8 Τρ ἢ (ορΡ. αἷδὸ ΒΘΖΖζθῃθ ΓΡΌΓ, 
Βοῖίτ. ζὰρ ἀἰοβοῖ. ἀδὺ 11{. ϑργυ., 148 ἢ), Ο.Ὁ.81]. ποιὰ. ρ]. ρεδαί-Ἔ 

ἔτομη ροόαϊ ᾿ϑιστιοῖ, 868} (Π| ὃ 128 δῃ. 8 ρ. 894). ΟὈπιρδΓθ 
(οἴῃ. σοη. ρ]. αηϑέ- ὃ ἴγοθὰ {Π|6 βίοι αηϑέϊ, απὰ (ἢ6 [Κ, ὃ 899 

Ρ. 290. 

ΤῊ -ἶδ- οὗ 1- ἐξεβίθπιβ ἰ8 οἴζϑῃ ἰη θυ δηρϑα Υἱἢ -ξῶ-, δηὰ 

(Πὶ8 ἰβ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΟΟΠΙΠΟη ἴῃ 86) ον ο5 απ ρα ρ]68: 6. Κ. 

δοο. 111. ὑδέαποσίᾳ Ο.Ο.5]. νεεαδέα. ἴτομι ποιῃ. 111}. νεξαμεὲ 

Ο.Ο8]. ἐοχαᾳδί (ορΡ. τιο ἑοοίποῖο οα. ρᾶσο 68). [ἢ ΘΟΠΒΘΧΙΟΩ 

ΔΙ {Ππ68ὺ Βργαησ ἀρ. ἴῃ ἴἢ6 ΠΙΑΒΟΌΪΝΠΟ 8 Πα ποιοῦ, 68868 6Χχ- 

ἰοηἀοα ὈΥ -ἰο-. ᾿ὑ ἴῃ βίθπι οῃηάθά ἱπ ἃ οομβοηδηΐ, 88 ΡΌΠ. 

ὑξξαποςῖο ΟἾΟΝ, εοσαβία ἴγοιλ ποπὶ. οξῆβ τεῳ, πῆγβὶο τὐγάξα 

ἔγοπι τὸ ὸ5 ἡ, ΟΟδ]. οἰαξαάϊξα ἴτοπι 8᾽α ἔα) (η. 5ἰα 346). 

Οὐπρᾶτο ἃὶ δ68 ἔθη). ρΡ. 309. 

ἃ 408. Τῆιο ἢνβί οδαγαοϊογίβεις οὗ Γι υδηΐδη π ἰ ἢ 5ῃοῦ]α 

ὕ6 πηρηϊοποὰ ἤοτὸ 18 τὸ Ἰοββ οὗ 4}} Ὠθιυΐοῦ δι θϑίδης νοβ, πιο 

οὔ νἸοἢ Ὀδολπιο πιϑβου]ηο: 6. ν. ἐῶνζα-8. ᾿θαϑῖ. ἱπῆοῦ Ὀδγκ᾽ 
το Ῥυιβ8. ἐηνὰα- ν ().Ο 5]. ἰψζο: αἰὲ-5 ἴ. ᾿ογο -- 5Κν. ἀζῥὶ; 
νοῶν δ ἢ. Δοποσ τὶ γάλα. προ Οὐ. μέϑε: οὐ (πον 
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ΟὨΪ 804 'ἰπ ρ].) πι. 8664 -- ΟΑΟ.Β]. δόρις 1μαἱ. 8δηιθη; 

ναμαδ μπαΐλὀπι. 'ναίον -- -ι οι. υαέδ τ. ὕδωρ; ἀοδσδ-ἢ-8 
(σοη. 9]. 80} αοὗδ8-) τῃ. ἢ ᾿οἰουα᾽ Ξε Ο.Ο.8]. πεδο. ἴῃ ἃ 

οογίαϊῃ παμηῦοῦ οὗ ΨΟΡὰΒ ρΘΠΘΘΥ ΤΔΥ ἤᾶγθ ομδηροαὰ Ὀθοδιιβα 

[6 δπαϊηρ οὗ {Π6 ποπ). 306. ΠΟΙ ΜΒ {πΠ6 88Π|0 88 ἴῃ 

πΆ 80} πὸ ογά8. ΤῊΪ ἰ8 [Π6 οα8ὸ σι ϑέμι οαμαδ τὰ, 
[Ο]ονίηρ; αζηϊᾶ ἀπά ψογάβ Π|κ6 ὁ (8. 228 ρ. 100, 8 224 ρ. 108), 

ἃ8 ΟΙἩ.Ο. παρὸ βἄμιο Ὀθοϑῖηθ τηᾶ80. (αοίἢ. παριῦ ἢ.) ὈῚ {Π6 

ἰπῆπθηοθ οὗ πιαβοῦ]ηθ8 (πα πὰ {π6 βᾶὴθ ϑηαϊηρ. Οϑυίαϊη 

ΠΙΆ ΒΟ. ηΠ6 τογὰ8Β ὙΠ ΠΟΠῚ. -αϑ. ΡΘΏ. -ὅ, ΟΟΥΓΟΒρΡΟπΝα ἰο [ἄρ΄ 

ΠΘΌΟΙΒ ἰῃ 08 : Ἰηὔμα8 Ἰποοπ᾽ Ὀοϑίἄθ η:ὅμο8-0ο οἷο. (11 8 182 

Ρ. 4158), ἅκαϑ 166-Πο]6᾽ ΞξΞ- Ο.0.8]. οἕο, ἀπά οἰμογβ (. Μίογον, 

θὲ δ θιοκβαὶθ ἀθ8 ἰαΐ. Νϑαυΐγ. 81; 2. Βοβπιάξ, Ρίυγν. 195). 

Απούμοῦ ἰ8 ΡοΥμαρ8 "θἀὴβ Ὀοδϑιάθ 5Κν. »μάαϊμεᾷ (Ὀγ-ἴογπ οἵ 

μιάσάλμμ) ΕΟτ. μεϑυσ-ϑῆναι. Ἰ 18 ἃ ΓΟΆΒΟΠΔΌΪ6 οοπ͵θοίιγο ἐπα 

{π0 ϑβίοοϊς οὗ ποιυΐθὺ πουὰβ ἢγβύ θορδμ ἰο {πῃ ἴῃ {18 ὙΑΥ, 

Ἀπα (μαὺ δἴδουνγαυβ ὑπ 6 Β ΠΑ} οὗἨ ἰπβοχίοῃ ἴῃ πηοϑὺ. οἵ {π6 

ΟὈ]Ιχ 6 4868 εἰἴοοίοα (Π6 ποπι. 866. οὐ ὙΈΘῈ ἰΠ0Ὺ αἰ ΥΘα ἴῃ 

880, 8η4α ποιιΐί., ἃπα τορἰδοθα {π6 πϑυΐοῦ οση ΟΥ̓Ἡ ὁη6 ὙΠ1ΟΣ 

88 ΙΏΒΒΟ.]1Π6 ΟΥ̓ ΤΟΙ ΠΪΠ6. 

ΤῊ δρτοοιηθηὺ οὗ {μ6 ἀαἰ. 5Β᾽ῃ,.. Ὠ0η). 806. ἄμα], 866. ρ6ῃ. 

Ρ]. ἀαβσιὶΐ ἀαησὰ ἀαησὼδ ἀαησὰ (μ-βῖοπ) ψῖ οὐζκωὶ οἰῥὼ 
υδὼὰς οἰὐδὰ (ο-βδἴοθτῃ) ρσοάαοθα {π6 γο-ογπιαίοβ ἀαησἧβ-ηὰ δαά 

Ιοο. ἀαμφᾶδὲ (δ 826 ρΡρ. 221 ἢ). Τὶ οὔδηρο ἴτοπη μ- [ο 

0- ἀθοἸθηβίοη 88 ΟΑΥΥΪΘα {ΡΓΠΟΥ ἴῃ αἰ] Θοίβ: 6. ρ. δϑπαϊ 8 νμάη!8 

δημαῖ8 (ὁρ. Βυίίοκποῦ, τὸ. [ὮΡ αν. ἢ]. ΠῚ 252 ἢ; 

[πὸ Αὐΐδου, 1.10. ὙΌΪΚΘΙ. υπὰ Μᾶγοι. 800). [Ιπ (ῃ60 β86π|6 ΨΑΥ͂ 
Πουι6 μοϑέθηβ οδπὴ6 ἴο ἴΌγ {6 Ρ]0ΓᾺ] ἴῃ {Π6 0- 66] 6 ΒΙ0Η. 

γεϑίθμιϑ, ΜΒΟΝ δα ἃ ΠΟΙ. βἰπρ,. ἴῃ -ἐ, [0] να [6 ΔηδΙΟΡῪ 

οὗἩ ὅ- ἐδ-δίοβ, ὙΠΟ ἢδ8 {Π6 8ᾶπὶ6 οπαϊηρ; 96. Ρ. ἐρηέὲ τοι ΘΓ Β 

ΜΙ ο᾽ (ΘΚν. ψαξαγ-) ρθη. ἐπίέβιυ ὅθο 1 ὃ 122 Βριῃ. ρ. 888. 
ϑ ΠΥ ΡΟΥΠαρ8 ἴδ ἴο Ὀ6 ΘΧρίαϊποα ἀεζδ -β ᾿ἄονθ᾽, 88 ὑϑίης 
ΟΥΡΊΒΑΙΠΥ ἃ ποιίονῦ ἐζοκξίγ) (ΟΡ. [μαΐ. οἷσθῦ), 806 ὃ 224 ρ. 108. 

ἢ 404. ἴῃ Ξϑ᾽ανοπίο, ποηῆηα αθοπεϊδ ἰῃ -ἰοἷ- (Ἰάρ. -ἐ6γ-) 

ᾶνο Κορ ἴο (Π6 ο]α σοπϑοηδηία! ἀσο]Θη βίοι ΟΠ]Υ ἰῃ ὑΠ6 ποηι. δηά 

ϑ6ῃ. ΡΪυγαὶ, δηθὰ ποὺ οομβίβύθη γ οὐθῃ ἔπογο; 6, ρ.. εἰσέδῖ-6 (4180 



294 Μοίδρ δδιΐο βγβέθηῃβ οὐὗἨ Ὠθοϊθπηβίοη. 8 404. 
«--ς-........ -...- 

αἀαἰο6ῖ)6 πιὰ 7 ἴτοπι (86 οὐ Υ οᾶ868 ὙᾺΙΟΝ Παγο -ἰ)-} ἀπα ἀαξεὶ-ἅ; 
Οα {Π6 ΔΔΙΟΡΎ οἵ ααἰοϊ- ἃ χὰ ἔπη ἤανοὸ ἰηβίγν. αἀαίδιεψ ἷπ {}}6 

0-ἀθοἸθηβίου. ὔΟἰμου Βα ΠΟΥ ΔΥῸ ἐ0-Βἴ6 8, ΠΟΠῚ. 816. -ἐδ)γ 
Δπὰ 80 ἔουίῃ. (868 |Κ6 ααῤοϊχοιδ τιὰῦ Ὀ6 τοραγᾶθα 88 [86 

ΟΥ ρα] ΤΟΥΤῚ8Β. Δπδουηρ (0 ἴογπΒ ἴκ ζαπιθη- τὰ (δ 402). 

ὙΠΟ ΓΘ ΓΟΒΡΟΠΒΙ]Ϊ6Ὲ ἴὉῸΓ [(ῃῇ6 οἰδηρὸ ἴτοῃηῃ ὀοηϑοπαῃΐ (0 

ἀο-ϑέθιι. 8.66 8 808 Βριη. ρ. 269. 

ΤῊ τοϊαίοπ Ὀοΐίνψθοη ἐθὶρ ἀπ ρθη. ἐσίρίο βθθη8Β ἰο Πᾶνὸ 

Ὀόθη τ00}} ἐπ 88Π|0 88 θοίνθοη ΟὟ. ὄνομα 8δπα ὀνόματος. 8.66 

δ 244 μ᾽. 142 ἢ, 
Ετοπὶ σγαξάαη-6 ᾿θΟΥΡὮΘΓΒ, οἰ ]Ζ6 η8᾽ ρθη. φγαξααη-ἅ (ΠΠ ἃ 11 

Ρ. 862), ναβ ογιηϑὰ ἱπ Ὁ.(.3]. ἐπ6 δοο. ἱπβίν. σγαξάαηῳ [ΟἸ]οτνηρ 

οἰάκῳ, Κα ὑπὸ 1ηϑίγ. ἀαίοῖψ. πὰ [Π6 ΟἹΔΟΥ τοιηδῖὶπβ οὗ βούθγαὶ 

ϑ]ανοπῖο Ἰδηρίθροβ ΟΟΟῸΓ ΡίυγΑ] ἀδί. ἱμβίγ. 1060. ΌΤ8 ἴῃ -)αημῖ 

-"αριὲ -«αοὐ (Ὁ. ΟΖθο}} Ροϊά8), 8111} τοίαϊπίπρ {π6 οἱὰ ἱπβοχίοῃ, 

ἴῃ ΡΪδοθ οὗ Ὁ.0.8]. -)απηηΐ -ᾶηψ -Ἰαηχολᾶά, 866 γνο]. 1 ὃ δ8ὅ 

Ρ. 441, 1Π| ὃ 8δ6 ρΡ. 260, ὃ 867 ρΡ. 26θ9.{ Τῆα βπρυϊαῦ οἵ {686 

ΠΟΌΠΒ 18 οχίθη θα ὈΥ͂ -ὁπο-, 18 σγαδα πὶ. 

ἴῃ ἔδθπι. ἅ- μφ-βίθπηβ, {ἢ 6 βα]αυϊγ Ὀοίνψοοη ἴπ6 οπάϊηνσ 

οἵ ρθη. ϑρεχγίο- ἃ ἀμ παὶ οὗὐἠ γακᾷ ρῥτοἀυοοα ἔοστηϑ [κ6 

βυοχγίυ-αηὴδί -απιὶ «αοἰροῖί, [ΟΝ ηρ γακα-ηνί οἷς. 

υοᾶα ἴ. ᾿παῖϊοτ᾽ τγὰϑ ἀου 1688 οὐ ρίμαγ ἃ πουΐοῦ ἰὼ -δ()), 
860 ἃ 224 τ. 108. 

ΤῊΘ ὁπαϊπρ -ο, ΠΟΠῚ. 866. βίην. οὗ πουΐον 68- δηὰ Ο-ϑύθῃηβ, 

οϑιυβοα ἃ οσοῃἤυδίοι οὗ ἴογηθ Ὀοίνγθθη ἰμ686 ἔνο οΟ48868, δῃὰ ἴῃ 

ῬΑΥ ΟἾΔ τηδθ 68-ϑἴθι}8Β ρ888 ἰηΐο {Π6 0-Οἴα88, 88 σϑῃ, ϑζἷουα 

Ἰηβῖοδα οὗὁὨ ϑἰουθ8-6 το) ἰοῦο --- ΟἿ. κλέος, αδίο8-6 ἰηϑίθαα οἵ 

ἀὔα ἴτου αδίο ἵσουκ. Τηΐϊθ πὰ8 τπδὰθ (16 5-ἀθοϊθηβίοη 
ἀἴβαρρθαῦ ἴγομη τηοᾶάθτ Θ᾽ανοπο ἰαηρυδροθ, 8411 θυ ἃ [Ὁ 

ἔτᾶθθβ. ΤῊ6 ἀθοϊοπβίοῃ οἵ (6 Βιυβϑίαδῃ σοστὰβ ὄμο ἱσομῃάθγ 

πϑῦο ᾿ἸθαΥθπ᾿ βΒῃουὰ Ὀ6 ποίϊοθα: βἷπρ. ὄμάο ρθη. ὁμάα οἷο. 
Ἰκὸ 86ἰο, Ὀὰὺ ρΡ]. ὀμάοϑα σϑι. ὁὀμαθδᾷ οἵο. {|κὸ δοία, ἰμαὶ ἴἰ8, 

ΠΟΥ ἀῇὸ ἰκὸ Ὁ.Η.6. καὶδ᾽ ρ]. καϊδὲγ (δ 401). 

ΘΙ] Υγ, 6 Πα ὁ-δἴθπηβ ὈΘοδπ6 πιὶχοα οὐηρ ἴο {πο ὶν ΚΘ 

ΘΠ ἀἴηρδ ἴπ (Π6 ΠΟΠ]. 866. 8ῖπρ.; δηᾶ (8 4}} μ-ϑίθιηβ ϑύΎθ 8016 

Ο- 8808, 8ἃ8 ΡΘΗ. ϑδϑγηα ἱπβίοδα οὗ ϑψημ, ἔγοπι δυν δοῃ -Ξ- {1}. 
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ϑἰπὼ-8) [ἢ 6 ὙΘΎΘΥΒΘ 18 ΤΆΓΟΥ, 6. ρΡ. αἰάσω ἰηδίοδα οὗ αἀϊφα, ἴτοιη 

αἰάσι ᾿ἀαϊγ᾽ τ--Ξ- οὔ]. ἀπμῖφ-8. Ἰῃ πιοβὺ οὗ ἔπ:6 πιοάϑγῃ ϑ']ανυομπὶο 
ἰδησυδρθθ {Π6 τἰ-Βίθιη8 ἤδυθ ἰπ {Π18 ΨΑΥ ὈΘΘῺ Δ] πιοϑὲ θη ΓΘΪΥῪ 

ΔΌΒΟΥ ΘΑ ἱπίο {116 ΠΊΟΥΘ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ 0-0488. 

[Τ4 0108 οὔ Νουῃ Ὀθοϊθηδίοη ἰο ἱΠΠπδίταίο 88 190--404 ἀγὸ αίνϑῃ Ὀθίον, 

ΡΡ. 396--819.] 

Οαϑο- οπάἀϊηρ8β ὑτδηβίουσοα ἔγομθ ΡΙΟΒΟΌΠ8. ἴο 

Α ἀ͵ δ οῖῦ!ν 68. 

ὃ 406. Ετοπὶ {π6 ρῥγοθίμηϊο ρογϊὶοαὰ ἀονηναγαβ, ὑπο γθ [188 

ΠΟΥ͂ΘΡ Ὀ6Θη ΒηΥ͂ Πα 8πα ἔδβὲ 1ἴὴ6 οὗ ἀθιημαγοδίϊοῃ Ὀοίνθοη 

ΤΆ ΒΟ] Π6 ἀμ α ἔπη 6 ΡΓΟΠΟΙΙΒ ἴῃ -Ὁ, 88 ᾿ἴ0- ᾿[Πῖθ, ἐπιο᾽ (γ ]οἢ 
δά ἴῃ 80πὴ6 οὗἁ {Π6Ὶ} ο4868 αἰ ογοαὺ ΘΠ αἰ ΠρΡΒ ΟΠ) ΠΟ.Π8), ἀπά 

ΠΟΙΏΪΠΑΙ ἐα]δοῦνοθ τ τ Ο- 806 1η8. 

Τὸ σιαῦ οχίθην ῬΓΟΠΟΙΏΪΠ8] ΘμαἀηρΒ δα βργοδὰ ἰῃ (ἢ6 

Ραγοηΐ ἰδηριδρα οδϑῃποὺ ΠΟῪ δ πιδᾶθ ουΐ. Τὸ αυθβίϊο 8 

Πᾶν ἰοὸ ὍΘ Δηϑνοσθά. ΕἾγϑί, σψῶϑ [06 ῬγοΒΟΙΏ 18] ἱηΒοχΧῖοη 

8064 ἴῃ ΔῺῪ οὗἨ (6 [Ὀγπ8 οὗ οογίδϊῃ 8 ]6 οὔ γοβ, ΡὈΈΓΘΙΥ 

ΠΟΙΉΪΠ4] ἴῃ ΟΥρῖη, 800} ἃ8 Ξ'Κγ. υὐδυα- ἰϑδοιν ϑάγρα- Ἂ}} 
[,[. 801μ-8 Ο.Ο.8], υἱϑὲ ὉμηηΪἶδ᾽;: ἀπ 1 80, ἴῃ τσ μῖοῖ Απᾶ 

ΒΘΟΟΠΑ͂Ϊγ, Ψ ἜΈΘΓΟ δα]θοίίνοβ δὰ Τογηιαΐξίοαε βυ ῆχοθ ψ 810} ΘΓ 

1804 ὙΠ ὈΟΙἢ ΡΓΟΠΟΙΠΒ ἀπ ΠΟΌΠΒ, ΠΟῪ ὍΣ ΜΟΓΟ μΠ6Υ ἀδοϊπθά 

ΔΙΟΡ {Π6 ποὺ βγϑίθῃῃ ὃ ΕὟΡ οχϑρῖθ, δου [Π6 φραγοπὶ 

[ουη8 οὗ Κ5Κν. αποψά-8Β ΟΥ. ἄλλοις Τιαΐ. αἱ-ἴιν-8 οἴ. τηυδβί ἢδγ6 
ὈοΙοηροα ἰο ἐμ6 Ῥχοποιμῖηαὶ ἀθοΙΘ ἢ 80. (0768 ΤΠΔΥ ΟΟΠ͵ΘοίαΓΟ (δὲ 

απ-ψά-8 18 ΒΠΏΡΙΥ απα- -ἰ- ψα-, 88 ψα- 18 ἐα- -ἰ  ψα-, 866 8 409), 

ἵξ 18. ΒΟΥ ἀου ει] μον {16 οοτηραγαίίγο οὗ "ο- ᾿ααϊδ᾽ ἑουστηθα 
ΜΠ -ἔογο- Μ8 μθὴ ἀθο! ηθα (ΚΞ ΚΥ. ζαίαγά-8 ΟΥ. πότερο-ς οἷο.) 

ὃ 406. [1 18 οογΐϑίη δ ΒΥ Γαΐ ὑπαὶ ποθ ο ἴθ ἀστοὶ 

ΠΟΥ ἰῃ [τἰδὴ ᾽δ88 {Π6 Ῥγοποῦῃ ἀθοϊθηβίοη βργοδὰ ὑθγοπά ὑπὸ 

τὰ ἰὑ ΗἸ]οὰ ἰὴ [Π6 ραγθηὺ ἰαηρῦαρο. [πάρορὰ, ἴῃ (686 

ἰαηρυαροβ [ῃ6 ΡΓΟΠΟΏΒ ΔΟΙΌΔΙΥ Ἰοβὲ [Π6 ρυθδίθῦ ἢυπηῦ 6 οἵ 

{Π6} ΡῬΓΟΡΘΟΥ ᾿ΠΠΘΧΙΟΠΒ. 

[Οοπεϊηυθα οἡ Ραχο 8320.] 



29θ6 Ταῦ! 68 οἱ ἤουι! 

1. ο- ΘΒ. Αρρεδὰϊ ἡ 

᾿ς ΡεΙάρ. ᾿ϑβαπβκτ,  ΄΄᾽΄Αγοβίϊο. Αὐπιθηΐδθ, 3, θέτε 

ϑίπρ. πο. [ἢμἶφο- ἍΝ οὔ: ήκα-8 ἱσεμε κῦ ϑ9αἐ ,χο-- 

τοῦ. Ἐμὲ: ογκα ἰ 6}, γκα σαϊὶ [πομὰ.}] 

ΠΠΠ 806. [π|, Ἐμηγο-ηι οὐκα-ὴὶ δ ἢ γ6 τι [- ψαὶ!] 

ῃ. Ὄμᾳοτηι ὝΟΚΚΘ᾽"}Κ "9. ά - ὶ ῳϑαβνένι ἽἸοτγά- 

: 8}1' 
π΄ Κ6η. [Ἐμρο-δίο, τοῖο: υγκατεψα εν κα-ἢρ φαϊϊο-ν (Ὁ) 

ἘΗσοοὶ τόσ: ΟΡ. ᾽κ 'δρ. Ἢ ἢ 

]"ιμυσά, ᾿ς Ἰοῤκαά ΗΝ 

-Ἰερσὶ, τ-Ὃὦ "βεαιμο ἀλν αν, οελτμαι, αἕα 

οὐκ θην κὲ 

οὐκᾶ, Τοὐκεμαι: δ γ κα 
Φ Φ Φ : 

Ἐμ]σο-δηΐ τε, τας 
οἷ... δλέτον:. 

56]. ποπι.-[ηι. τισῦι -ο: 
800. 

σαΐϊονῦ ἘΡ. ϑεότ-φι 

οοοΠιςιςιοιιιιέΨέοςιςὃςςὦ | σήάαγε! Ὁ 
ογκῶμ υγκὰ οεῆγκα ἐγῖ “πο᾽ (θ᾽) )λέχω 

ζυγώ, ξείτκενι, 

λύκοιιν λύκοιν 
Αἴα δεεῖν) Απὶ, 
-οἱς ΕἸ. τοι: 

γεσὲ ᾷ ὅαβνξ 

ἀδέ. Ὁ]. ἱπβίν. ᾿ἀδέ. νεὐγλαρίδψα 
ογκαδλνᾶηι ᾿ 

ς΄] {}» ῬΜμροτῖ, στὰ! 
ἔθη. οἱο. [ἀδὲ. 6ΔὉ]. ἱπϑβέγ. ἢ 

ξοπι]οοιοὐξανδέ, Εοπ. νελγκαγὰ 
ΟΡ. Ῥτοη, δ δ: 

106. σελγκαυδ᾽ 
------ ----.--ὄἔ τ᾿ 

ῬΙΊαΓΣ. ποτὶ. [Ἐμφδο οὐ ἂϑ οὐκᾶβδας σεἰνὶ ἃ οελγκᾶ- σα ἢ Ὁ “λύκοι 
: ἤδ, οεἶγκα 

806. [π|, Ἐμίφο-ηϑ ΟΘὯὩ- υὐκᾷβ τῶωι ὁ σολγ καί -οα) τα, φαϊϊε λύκον: λύκοι. 
ᾳδη8 ὃ): οἰ φόδνκα 

Ὁ. ᾿μαᾶ: γψισᾶ ψιρᾶηϊ ασϑδαξνα, οἴδρξιοῦ 

τς, οὶ φορὰ σ᾽ ὁ ὃ ΕΝ 
ἔθη. [Ῥμίᾳδηι, -ξηι υὐξᾶνι ογκᾷ-υ δὴν λ ᾳ σον δα] σαϊΐος 

᾿ς... 1 πᾶν : πᾷ 
ἴοο. [Ῥμίσοξ 8. -8-μὼ -8:ὶ οὐ κε. }  Ὸ οεπνμαρφ-δι -δστα σαῖς. ἠἰλύκοις λέκωι 

᾿ Ἰοῤκδεδῆψαι εκ γκαςφίδυῦ “Ἰᾷαξ σαῖΐος [λύκοις λύκοι) 

β αὐ φαῖιοι 
π΄ ᾿πδὲγ. ἸρέξκαϊξΨΥ οιοεμγχαϊδ, ὅ18: : 

Ἐμίᾳο-δλτ(8) -πιϊ(8):ογκξεδιτξ οοβνκαρί διό ψα ο-υῖ 

1) ἜΝ ΔῺΥ οἵ (86 ΤΡ. ΠοΙὸ βίτθῃ ὑπὰογ ἃ οϑείδίῃ δοδάϊηρ ὈΔΙΟπρ ἰπ ἤοτ μι ἰ0 ἃ ἀἰϊδοτοη! οἱδοο, διβὰ δὲ "Ν᾿ 
Βἰ δορά δοοοράϊηξ ἰὸ ἐμαὶγ τῷ 6 ἃ ἢ ΐ ἢ κ' (6. ξ., δοουβδίέγνθ υὑϑοὰ ἴοσ ἐμὸ Ὠοπαηβεῖυθ), (ΠΟΥ δὸ ϑιϑοϊοδοὰ ἰπ ραθδτο δεβοῖο {δ΄ 
Ῥδοθὰ ἐγ0ᾳ06 ἐπρ!1ο5 ἰμδὲ ἃ φίυϑῃ ἔὐγμ, δὲ (ἊΣ δ ἰἰ8 οδδο- δι άϊηρ φοϑδ, ὩΔῪ ὃὈ6 οουπίοα ἐμ ΤΟφΌΪΔΣ ἀσεοεαάκΣι οἱ Ὁ 
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ἢ 190-- 404. 

Γμαιπι 6Ὶ Τπῖθι, Θοιμίο.  ΟΙΟ. Τλἐπυδηίδη. ἰ ὀΟΟβΒι. 

-»..8: Οον- 7ὸν Ἰδη Ὸ ἰρεῖ7 γε: : Π μμ- “60 οἱ" ῦ ΙΧΗΝ ἀδαϊε Ἰοῖκαη; μναῖ 
μδ13-8 πἰ-86 “αδβο-: “ποτὰ, σα ἐμὲ “Ῥογάοτ᾽ 

1688᾽ λαίγαοἶδ.' ὋΟΟΚ᾽ : 
᾿βοράβιλαπ᾽ . : 

“ρες Χεϊ ἤν ΕΙΣ. Ε λαίναϊ ἴσο μοοὶ ὁ ο΄; ἰσἐ δ) Ζ6αϊ, γαα σταέε: κραλε 

πε. πὶ Οὐ} [67 π- υἱ; μάϊναϊ μσοἱ οὐ ἵκᾳ; ὅδαϊ, σαϊαϊ οἱ ἃ κτί: Εναλὶ 
μη δὲέ-ηι : : 

Ὁ 9) τι - τὲ ἀϊ σεὰ η- }μ σοῦ ὶ ποτὰ ἰΤσᾶνα ἦσο 

Τομῖ ες Τιροῖ τα [οἱδμο] ᾿οϊακα] ΝΗ 

"Ρν 7, ορΡ..Χ ὁ) δ. ΠῚ 

«ρίζα, τόσ: -πτ τ τ ρώζαῦῦ  ὡοϊ κ(Ὁ [μοι οἱδο 0 πῆμα 
ἐε (4) : 7ὲ] : 

μρὸ Νωνια- [7{ι|5] ᾿ἰοζα Ὁ) ἰμοϊ γε 0) εἶν 6 ὁ ὃ 
δ δ᾿ ΝΞ ΈΈΈΕΈΕΞΕΕΕΕΞΕΟ : ΝΞ : ΝΕ 

εἶϊϊ σοἷμη (αὐ ἐποίει 1 76 (Ὁ) τ οἱ Γε (Ὁ) ἐοϊκὸ, "αν ὃ ̓ἙοΤαοό 
ϑηά᾽ . πο ΝΠ ΕΕΕεε 

ἄν. ιοὐο, ἄγε, Γ{ εν μοδ' ΔΝ μοτο  μ’ ισοἶ γε Ὁ Ο.Βαχ ο ἐδ κὴ σεγἄτγμι πον ἴη πουδ- 
{ἱερ()} οἰ [α (Ὁ) : λισδ 
δ ἐν ( ὋΡ. Ζί λομδίξιεν οἴδκο- «ηἱἴ 

“ΑἯᾶἪἯἪὄο ἀᾶμ ἀδ δηὰ ἀαἰα ἀίάε 'οἰκηες '«Ἀέο οἰχεὶ οἰϊκὰ σεν τ })ὲμ οἰᾶξα. Ν 
Ἵπο᾽, ζὲν 

ὃ - -σί πίε) αἰ ροα, ἀἃ "- Ὁ,βαχ. ἐιῦδ πὲ 

ἀδὲ. ζεγαίδ, ᾿ β ἀδὶ. οἰδά-" ἰπδὲγ. ἀαὶ. Ἰηδὲν. οπίκο- 
αἰδ ηι- οἰϊκα-ῦι ἢ 

ἔσῃ. 7εν θα. οἰάξπκει 

ΝΞ ΝΕ Ἴοο. οἷᾶκι 

ΐωρῖ »ο Ρομίοέ,ἐ οΡ [1Πγ, ορ. σοῦ εἰ 70 8 σοὶ -α οΙοΐκαϊ,, ͵ 96: “ὁ-} ᾿"Τοϊαοίὶ 
Οβο. Νάγν]- 
η ὦ} “Νο]δην" 

ΝΣ 5 “ποοὰᾶ οποϑ᾽ 

οι γάης ἰωοϊγᾶ -α ρῦϑ γίνε, οὐ κὴθ, ορ. Ῥγυββ.: οἰαεγς 
: β ἀοἰ ιοαἩ 8 'ἀΘ08᾽ 

μσε οδὲ “᾿παπάγοϊβ᾽, [2Κα σον ἑ κοέωνγί τ ἑκα Ἱ4 σα 
ἀϊέσοαα : : 

--.͵.}.Ὁ [νε ῸὋ οἷο οὐδ, οκεαι Ὁ 
ΕΑΝ : : 

ο΄ Π[νεἴαη ἢ τ΄ ἥιροζλιαμ] Ν πεπον οὐκάδδὸ ουἱδοεδο! ὃ 

ἜΣ Ὅτε [ ΚΡ ΣΝ τ [Ὁμ7α-πι Ὁ) μἠμἰσοΐζεηι (Ὁ) "Μάνα. :υἱαξοτην 

- -----ο-ς-ς...ςς--.-.-. ------...ο͵ἍΨὌὃὦὩὅ9ὃΘ Ο9ΟΘϑΌ ΌῸὌΎ.ὅ.Ύὅ.. .....-.---Ἐ.-ἠ Ἐ ἘἈ  -. 

: οἰϊκαῖ. τ᾿ τοῖμξῳ ἢ 
͵76ναἱὶν οὐεἰ Γα - ν᾿ μὸ οἴω νι () : 

Δο-οστδηΐα ῥγοθίηϊο ἴογπι. Ῥγοποιέηαὶ οπάΐηρα ἰγδηδίογσεθα ἰῸ πούπ βίοι δῇδοι ἰπὸ οῃά οἵ ἰδ ὑγοοίμηΐο ρογίοά, δΐϑ 
»νκοὰ π|ῖϊ ὁ {. 



--ὄ- Θ΄“ἝἾἧὝἝΞ;Ἕ;!Ἕἷ“Ἕ΄΄΄΄΄΄΄΄΄ἘἘ-«---β-ὄ-΄---΄ “τ -α ταν “Ὁ σ......β-ὄ................-ς-.ς...--.ς... ........--ςςς. ρ΄: :--0ῦὉΌΘ60ὃ0ὃΘ0ὈΟ,ν᾿ ττὔοὖᾧἰ0Ὁ0πὌπἨἨ.Ὰ,΄ ΤΤ ῖ ᾺᾷϑῸΌἃτχμΤτ, - 

2. ἀ-βίοθπι 

π΄΄πητππσπτςνΝἄσἅπσΡφ᾽Ν-σς.᾽., τὴ . 
" ΡεΙὰς. . ϑαρεκή.  ΑἜΑτθϑῖο. ς θτοβ. : [αϑα 

Βίπρι. ΠΟΠῚ. “ἔνα πιᾶῖο᾽: : [ἀέρα καζης “Βοβε !ο᾽χ ὦ ἃ Ἰδηάν ἱπ- ἐᾳφνὰ 
: πότη-ς [ἱππότὰ) 

“ομαγίοέθοσ᾽ β 

γύμφῶ δέσποτα [εφμα] 

800 “εξμᾶ-πι: ἰἀἕνᾶ-»", παφη αν χώρα-ν ΠΝ πῶς 

ΕΝ Κθῃ. «εξμάο: ΝΣ ἀξυᾶνᾶο, "ἄς ΨῪ μεριανὰ Ὁ " χορᾶ :) νεᾶνίου [5 ὁ ἃ 87 οἷδί αν" 
[ἀξοαναῇ , 

-..- -----..-........-...... : -  .β...--. 
δὺ] “εἰμᾶο: ἀξνᾶνψᾶς μαςιαψᾶξ ὡρ ἃ ;9) νεανίου “σνα(ἀ) 

π΄ ρὲ, κεῖμαι: ὩἨεμραρμαιί να ί(Ό), {με παρε ᾿ ΝΙΝ Μαιαια, 
ἀξδυᾶναὶ ἐφυας 

αἕσᾶν-ἄπι ᾿κάρεῶνο 

ἀξοᾶ, [ἀξεανᾶ Ὁ παςφηα, ἡπαξμα- ἃ 
ἐς Ψα 

ἢ ᾿ἤηβίν. «οἶμᾶ: ἄρ ἃν ἢ ᾿ἀγέληφι(ν), [ἐφιυᾶ τ] 

ὥρᾳ 

-----.-- - --ἮἙ Ἀ- ---.--- ----.-..- ------.-.-..-.ὄὦ. ...-.... 

ῬαδΙ. ποσὰ.- «εἶμαὶ ἫΝ άξδεξ λα αςη δ χώρα, (Ρ]. χώραν) ἀμ αε 
800. Μ 

τ ζθῃ. οἰο. ἰἀαὲ, 40]. ἱπβέτ. ἢ ἃ, ἃ. 1. ἀξοά-δλ, γᾶπις ν ὅδε. ᾿μαφιά-ὄψα ξθῃ. οἷο. χώξαιν. 

385. 1006..} |φθη. ἴἰοο. ἀδσανδξ Ἔθα. μαςξμιαμᾶ 

--Ο͵....... 

χώραις) 

ΡΙΏΣ. ποιι. [“εὐμᾶδ: ἀξοᾶς, ἀξυᾶδϑαβ παςπὰ (λα ς- [χεῖραι]᾽ [οφιαε) 
: ΝΜ α 8- 06) 

Ν 860 ἱβρκμᾶϑ: ἀξυᾶ 8, ἰἀξναϑα8 1 αςη ἃ (μα έ- χωρανς χωρᾶς ἐσ α 4(}) 

: πᾶϑθ-οα 
.......... .»ΝΝ δ Φ«ὦᾧὃ8: -«! 

ἔθη. ἢ ἀξνᾶ-πᾶπι αάπαᾷηι, δαφηα- ϑεάων χωρῶν Τεφιιᾶτ-τωοι 
πάρ 
δ αφη ἄτα ταμέδ-σι, χώραισι.[0.1δὲ. ἀδὲ. ἐξ. 
᾿Ξ «ἦστα ἦραις φἄ-ς, [οζὰ 

--.--Ο-..--  --  - -- - ο- 
ἀδὲ.- Ὁ}. ““εὐμά-δ.- τοῖο: ἀξοᾶ-δῆνψας :παφηᾶτὃνο [ταμίᾶσι,) χώραισι, τανᾶ- διε (ογοὶ 

ἰηδέν. «εἶμᾶ-}) (4) ἀξοα-ὑλ  ἐ αςηἄ- δὲ χώραις, [ταμίασι, [εφμῖς, θϑς 
«»(): : χώραισι) 
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οοίο «οἰτίταδ᾽ 

οτέαηι 

------ ---.-.ς. --.-.ς-.-- . 

οφέας 

γοαὦ 

Ογαί ᾿αἰνδο)έια {1}. 

αἰ ἴη νἱδ᾽ 

--.οΘ.Θ..-ς-.--- 

[τἱ8}. αοίμίο. : Ο.Η.α τ πυδηΐδη. Ο.Ο0.8!1. 

[ιμαελ ῬΘΟΡΪΘ᾽, ὑεησί δα «αἴ δι 5" πηρτουθ- κα κ ὰ “παπα᾿ : ἐν αὶ α “παπά᾽ 
“ποδη᾽ ταϑηλ ἴἰσεδα : 

ὉΠ] 

τ. [Τα }} πα 1}}(Ὁ) δ 6 η (9) [φίϑα] {γοϑα] γαπκὰ, πε όεψεν 4 ο 
: ἸΔΟ Θ᾽ : 

Ἰμμαΐμι "- ἜΣ ..- ἰσιδα];Ρῦ ΡΟ “ἸεἰδἾ. ψώας ΕΞ γα ἥξᾳ ̓ 4} 4 

ἐμαϊέ]ιε. η ἢ ἃ ᾿ υἱ δε "Σ [σφο} ὁ ,»" ΨΥΥΨΗ ἐν" Οἰνακυν ἀμέοὉὉ 
: οΓ 8 δοὰ}" 

Π ΒΞ ᾿ ΠῚ γαῆτος 1 γαῖν ἀμ 

φίδάϊ ᾿ ἴρεδι φεδο] γαδικαὶ τ μαοὲ 

ἐμα ἐλ σὶδάϊ ἰσοόδις φεδο) γαΐδκοΐ-ε ΠῚ αᾳοὸ 

[ἐμα ἡ} ἰσίδάϊ σφ γαμκὰ τ  ἰγᾷία, ἡγαδεοήᾳ 

ἐπα ἑν ΕΣ γαπκὶ σον δι) να 

ἀδί. ἐμα! ἰδ νη πα δ ἀαί. ᾿πδίγ. γαῇ- ἀαι, ἰηδὶγ. γαῇα- 

--- 

οὐέα 8 

ἔα 88 ᾿νὶϑϑδ᾽ 

Ἰονέασιηι 

Ὁ πὴ Ρ 668] 

ταῦ πτῶ πτο νυ -α-----.....-. 

δία ἢ 8.8 

ζοη. ἐμαί ϑαν 

ἐμαίδα "ἃ σίδδϑ8 

ἐμαί α() πεη ἀ(θ)} 9 ἐδ Ὁ 8 

σίὶδο ἐμαΐϊμ πς δαη ἢ- 

[ἐναϊλαΐϊδ τᾶ) ἰ[σίδδεη.] 

[{μαϊαϊὸ τη !}] σίδδ-νη (Ὁ) 
οΡ. 64}1]. αμαυ- 
σικᾶ“βο 

ἐμαί παῖδ ἃ δ) ἱ ὃ ὅ - ηἱ 

Κο-ηι : «ἢ3α 
: ξϑη. 1ἴοσ. γᾷζι 

γαὴΐδδοϑ ὑῶν ἀμδε] ἰσοδᾶ «ας, κεοδο 

ἰσοδὰ «αὐ ξεδο Ἰναπᾷ ὰ 8, γαπι ταῖν ἀμδε, 
κΚοϑδ.ηπὰ 

γαξκ ἰσεδῦπο, ἄϊεῖδο :γ αἰ 

᾿σεδδ-»"] γαδκονδιι -δειγακα-ολᾶ 

σεδῦ-᾽» 0) γαΐᾷο-ηιϑ 'ρακα-πι 

σοδδ-"ι γαβκο-ηι δ Ἰνακασνηνὶ 
«"εἰἢ 



900 ΤΑΌΪε- " 
-.«»......-.-.-.».ὲ ..-.. ...-.....-.-  --.-...-. 

8. ἐ- ἐ-ΒΙΘΠΙΒ. 

ῬεΙάρ. [Ἰ ϑαπεκε,. ἠἠ ὀὀΑτοεῖθ. , θτθοῖ. , [φὥμ, 

δίηῃρ. ποπι. [ἐὁλγξἰνφί-ῖὶ “σα 86᾽ : [ὃ -" αἐξ ᾧ αγενἐΐ “ἴο- φέρουσα ογθηδ᾽ “7αοὶξ-δ, εὐάτει 
ἘΣ πότνια Ἰαάγ᾽ 

γοο.}] ὃ δήλιαιὶ 'δαγονμὶ φέρουσα { γαοίε- 

τ Ἐξ τσ ποτ πο τ πο ἃ 
800. [Ῥδ] Ἰγϑιημένηνν ὑγλαί ἔτι δαγεπἐξτν ἰπόλιτν ἰϑιἄνειι 

: φέρουσαν ποτνιατὶ Γα οἷ ἐεὶ () δ Ἀμμ ἐλύ η: 

δ9ι. [ηγῥλιμ( ἐξ: δγμαίν 8 [δγλαν ᾧ ανοπὲν ἃ, - -γὸ φερούσης ας ἰξς, πὲ 
ἱψα! : ,αεῖ, ἴω 

᾿ “ἀν. κὐλγϑλιμ(γέδεν, ᾿ ὑγμαὶν ἄς 8 οτοινα ΝΣ φερούσης ᾿ , Καοϊδ( ἃ) 

ἀεὶ. “δλγδιιμ( ἰδ: ὑγλαίνψας Ν» γεπί γαϊ φερούσῃ ΝΝ ᾿]αοῖεν "- 

ι ; 

" Ιου. [δὶ οδλφϑινμ(εαος δ᾽ " αἱ , ἄ - δι " Η α γϑ πέννα ᾿ φερούσῃ ΧΖι εἰ ἐ 

ἱαδὲτ. κδαγϑιιμ(θ δου δΥ λα ἐν ἅ ΠῚ βα γεπέψα ; [φερούσῃ τ ἵχα εἶδ) 

"δλγβίημινε, δγλαίΐ ἰατὲ 

Ῥπαὶ. ΠΟΙ." σδιγβίαμεν: ὃ γλαιΐ ̓ «ἰψᾶιι ναὶ Ἂ» " “ μερούοα τ 

46η. θἴ6. [ἀΔί. ΔὉ]. ἱπβέτ. Ἧ ἀδέ. 80]. ἱπϑέτοῦς ἫΝ δανομεὶ μῦψα Κ6 ἔθη. οἷο. φερού- ᾿ 
ὀγμαίμ»δῆνᾶνε : σαιν 

βοη. ἐδλγ δ αμ( οι ρθη. 1οο. δγἢ αἱ »- 

Ἰος ἐδ γβινμ(ηνου ἢ 

ῬΙατ. ποῦ, τὐλΙϑίαμημο: ̓ ὑπλαμῇ. νίψαϑ. - γὰς Ῥαγοηηδ, - νος ρέρουσιὉ γαεῖει ͵  τ 

Ν 800. ὃ Ν᾿ ᾿ ἀλοιῖ πέψαϑ “ψὰν 'ϑα; ηἰϊδ, -ψὸ γιό, ΝΕ Ἱαοῖξε ᾿ 

ἔθη «ὐλγθιμμ(ο ἐοδνι»: ̓ γλαῖ πηι τ κρέα ,μουνάων φερου- ἢ γὝαοίξντων 

ΠῚ τς {ἢ 
1ἴοο. πὀλγϑλημδν8 «8ιι -δὶ: ὀγλαι-ἐμ εἰ δαγεπί δι ἰφερούσηπι σι ἴ Γαείξ-δκε]) 

: πδυτα ες “αισι [“αὶς 

ἀαι.-4 0}. "δὴγρημτ. δῆς τοῖς: ὀγλαιἐδλψαα ὀ Φαγενες νδ΄ ρεθούσγαι. «παι 7αοϊξεδνε 
: «“αισι -αις 

ἰηδίν. οὐλγρλκμτδλϊα) δ γαῖ ἔτ δὴ ϊ ἃ δὰν ἐπ εεὐοδὶδ ἱφεροῦσαις “- σι; Βὴ Ἰαοῖέ-δμ) 
| «"ἴ(8): : , “σι σ“αιπι 

| 



γὰη Ὠοοϊοηβίοη. 801 
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τεῖϑι. Ι  Θοιμί. ἑΧΟΜΒ6. Ι Τλενυδηΐαπ. Ὁ ΟΟϑΙ. 

᾿ ὶ 5 «οδηά᾽ "φῇ γρῦδηαι “τϊοπὰ᾽: ἐσμέΐη σμίζηηα οξδαπιὶ οἰ θη8᾽ Ζὅ-: ̓ροξαδεΐ ὙΘΠΘΗΒ᾽ Ζεηη7α 
“δ 8᾽ ἴ. ι ξοάάοεο' ᾿ η 'ϑαυ᾽ ἘΠ ΉΤΟ 

ἥν δηαὶ : : είν ΤΣ 

"ὁ 8 ἢ- ἢ 7 δηά)α : σμΐηηθ τα ἰροζαδίᾳ Ζο)ηἷ)4ᾳ 
δὶ π- (Ὁ) : : 

586 (Ὁ) “2 δηα)δ8 θα πη τὰ νϑζαποζὶδδ ὁ δηὶ ὁ 8 "εσαβις σερηζ)ς 

νοζαποζίδε ὅ ὅ "ι ὁ 8 ἐρεσαδες Ζεοηιζ)ς 

"8 ὲ 7.ὕσηαγάϊ ᾿[σειηπεῆ υδδανοζίαὶ ξηνεὶ εσαμβε ζει 17ὲ 

"ϑ8ὶ ἡυσηααι : [σιν πΗ} νξξαποσίᾳῇςο Ζδηι ἐ 7. 6; Ἰρεααδε φΖονἰ)ὲ 

δὶ αἱ ΟἹ) [γε !)δηα)άῇ ἐ σι ἑνηληῖ υξαηοξία δε "ὃ “θυ (πϑίᾳ) σονεῖτα 
| : 

πὲ8 (Ὁ) : 
παν -ον νος ξ ως πος -ο νι ξς ον ων 

"ἢ8 : εξαπ λ-αοὶ δφηνὴ ἰδεζαόι Ζϑη 

ΝΝ ΝΠ .“ᾳ.ᾳα ͵ιὉ 
δἰ. ἐημ8ὲὃ ι ἀαί. νεξαποσίόνι-ἀξηι  ἀας, ἰηβὲν. ροζαδία- να 

: ἰηδίγ. σοζαποσίονπ ἀοδηι; σριηϊ)ατηῖϊα 
: 'ω ἱπβέν. ζδην δ: 

β ἴ6θῃ. ροξᾳδίι ζεηεῖ7ε 

[ιοο. οἀφαύϊη ζονεῖ)μ 

ηϑδὲὶ ὩΣ νι δηά)σϑ ἱ σείέηης ἰϑδΖαποζίοδ ὅ ἔηι δ ρας φονη 
πα 

"δὲ 3 δηα7)οθδ  ἐἑἹρμέϊηπε ᾿νδξανιοσίαϑ δοννὰβ ὅε-: ὑροκάδις ον») 
| : | »ιδ8- πὰ : 

86 "." [7 ν)δηπα75 ἐσμίζητιο, «{ὴ- "όποα ὥδιιϊῶ νοραβ ΕΤ 
' : πῦηο 

παν ΜΝ ἰ- το τ πιστοὺς ἰ-- ιι...- 

ἱ 81} [ γευ»δηα)δ-"] ἐ [σιδίῦεπι, αἱ- ̓ σοξαποσίο-διε -ϑὲ εηβιατοϊεὶ σεν) α-οἶνὶ! 
: 91} ᾿ ἤδηιότϑιε -86 

ἱη 510] γεϊβδηκήδ-οι () ! ἱ φοιίϊνιγιδολη (Ὁ), ἀἐ- οδῥαποζίοτηι8 ἐδηιένηνϑ ἐρεφαβιατηνὶ ΦΖο"])α-ημῖ 

ξ ρῖσηι Ὁ) 
ΠΝ -͵  ῤ.-.- ...-.. -- ; .......ὀὀὀὀ 

πϑὲὃ 7 σηα)δ-ηι ἶ ἐ σμίέμηδεη, πίρτες ἱροδαδία-»" σεηι) ατηιὶ 
σῖτηι (Ὁ) δηνδοἶβ “ηἰὶ 

. 

4 



4. ἰ-ϑίοπιβ. 
.“------ΞΞἑΞΞΞῚ᾿τΕῪὌΌΕΥὴττττ “ο“ ““ῆ“ῆῆῆῇῇῇἷἘἷἷὍἷὍὅὍὋὍἜΟὍὉἷΦπΦΤΑῊΠπ  ο σσππ !ροΟΎΎΉΞΗΟΘΡΈΟ τ Ὧι ΈΌΈΠΈΌπΣΈ'ΛΠέΠσΠἨΠπΠΠΎΤἘΈἘΠπΤΤΠέΠΤΠΠΤΟοο 

Ῥε. Ιᾶὰᾳ. Βααβίκεί:. : Αγνθβέίο. Ατπιθηίΐδη. | Θτοεῖ. 

ϑίδα. ποδὶ. Κρ "ΟΥ̓ϊδ᾽ : ᾿ οἱ- ἢ 'ᾳ Ζὲ - ὃ 'διαῖκο᾽ Ρ φι-ς δδκε 

ὄφι-ν 

δρε ἰοἴοτεῦ 
ἦτο: σεως, ποὶγε 

ν 

Ιύφι“"ος 

'ὅφοος -εὡς, ποία, 
ἰὄφι-ος . κ φ'- - 

ὄφει, πόλει "ἰὴ 

πόληϊ πολᾷ 

ἰδῳφ εἴ ὄφει 

8ν11-ῦ ἴίοπ. βασι ὑν 
ποληΐ ποὶς 

Ιὄφισι, ὄφεσι 

ἁ. 81, 8. ἡ δὶς [ὄφισι, ὄφεα) 
4 

[ὄφισι, ὄφευ) 
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μειίπ. || [π|θ. |  Θοιμίο,.  ΟΗΟ. [μιδυδαίαη. ; ΟΟΔΙ, 
Ὡπρψψμ κι Ί - ΡΠ ----«αὍουκαυναναυπδηνασσιαν σα σσανν σονον 

ἐπεπν 8 7ατι} “ταίθϑβ᾽ α ἢ. 8. 9 'ἴἀνουτ᾿ 'ση81 Ἵδυουτ᾽ [να κι} - 8 “αἰρῃς ἰποδέϊ “ἰδ 
ΝΞ : ζιγὶ "“ομοίοθ᾽ : 

[ἐπ᾽ 18] ΤαίῸ : πακιεξ ἱποδεὶ 
Η ͵7αἷΐϊε} (Ὁ) αη 8. 458. κενὶ ΕΝ " 

ἐπ νν ἦ τοι, οὐθῖ] ζἀ ἢ ἢ" α». 8 ἰαη8ὲ Κωτί μᾶξκιεϊ πη οὐεξ 
γ) 16 ὁ “πεπν' 1») πιάτο) ὴν ἀ ἐπ Ὅυτο᾽ οὶ ἸμδΥθ᾽ : 
-- ...--ὖὃἅ»Ὗ.:..... ------- -:ἔ - -- -.----τὸ.--... .. 

ἔτιγγ 18, 080. «6.817 ἄἐδο -α απδίάϊ-8, φα-ἰοτι 861 (Ὁ), φαϑέοδ νι αξεεδ9 ἱπηοὐτὶ 
8{18 οἶα κυθει; “οὗ ἃ ρψυρεί᾽ : 

ἔφη 8ι1(Ὁ 

μπαξκιξς ἱποδιεὶ 

πακοζίαὶ, οᾶσίμὶ ! 
“ατὶ , 

ἐπ γντ() ζαϊεὰ ἐδηϑέϊ ξων (Ὁ) Ἰσδϑξεραὶν ἱπ οὔτ 

αηἡ δίάϊ ἱοηϑιὶ κητὶ οὐὔε μενεῖ (Ὁ) Ἰηεπεἰν ζᾶ 11}, ἀδκιδ ἀοκίὸ, ἱποδεῖ 
πακιμ)ὸ : ΤΟ) εν ϑεϊ Ἐμν 16) 

ἐμννῖ φπῆ, ονεὶ ΚΓ ἃ ἱὑ ἐἢι ακὴὶ, πακίϊεηὴὶ ᾿ιοδεδα, »αιζενιξ 
(ἀδξ. »ο δε) 

[αη8|41],) φαϑβία ἰδ 811 κων τ (ἢ), 
: σαϑίϊι 

3 

' 7 αι} πακιὶ ἱποδεὶ 

" ͵ὃϑ οδὲ (ἴ)ὁ ὁ 
ἀδι. γαπλιὸ ἀδε, παξίλεην ἰπδέτο δε, ἱπδέσ. πιοδιῖ- 

μπακίϊει ; «παν ΒΘΌΙΓ, οὐ- 

: : “τα 

' βοη. 7δο -α ῃ. πο δέϊ)ε 
ΕΣ ΝΕ  Ὲ Ἑ ᾺἫ ἢ οα6. "οὐδὲϊ)ε, 

{εν 88 [ἰμ}7}8] Γαϊελὶ, ἐν ἰΙαη 8618 τπϑιὴ ἂν ἡ “γ08]»"κίιν8 ἱὑρᾳεῖ7- [»»οὐ 1} 
Ἔγθδ᾽ : : 

ἐμννκδ [ἐμγν88]} 7 ἃ ἐ{ ἢ ὦ Ὶ , Ὶ πακίδ8 ἱποδεῖ 

ἐγτρίηᾶ, τρία] ἐν, πε γΐβα. ἰάγὶ ἐγ ύεἴκα μγὶ 
--.-.Φ..--.----:.-υ-.- .--.-.- -Ο- -ι,ι.----- --α.---- -.«-. --- - ---. ...-ὄὕὺΨ. 

απείξ, ῥγὲ “επί τ δη θέ 60 εο, Ἱπακοχί, βρῶμα πούμῃ 
; φηϑίο : 

ἐμ ἐπ πιγαριη) Γἀ  ἦὃ ης,ἰγ π- 

ἐγγίοδηϑ [7 ἀμ] 

[πεμνιγι δι] ζαϊ}} “ὃ Τγν εδ) σ Ἢ 8, 1- ηἸ ἔπη 8} 1 - εἰ πα κε ι}8 «ηἰὶ ἵποδιτ- ηὶ 
ἱ : ᾿ ἱ 

--- - «..-.. ο΄“... 

[αηϑέϊ» 51} πακέψεθμ «δὲ, ἐν έ- ποδεῖ- οἤ 
81 «δὲ 

Ἡ 8 ἔτη (Ὁ) παι την8 ἱποδιγενννὶ 
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5. .Βίθι. 

Ρν. 14. Βαπαδϊκεῖς, ἐς Αγοδίϊο. Ατταοπίδπ Ὶ Οτοοὶς. 

δέπας. ΠΟΙ, ἰαριζτνσδ ἡ δοη᾽: απ ώ - ὁ ἰγᾶτιι- ὅ 'ἀττα" ἰρασι- Ὅττα ἰσανα ὍΓΏδ- ἰπῆχυ- ς Ἴοπογ ἀγα 
ὉΠ μ᾿ ὉΠΠΠΡΠΠΠΠΠΠΠ ΡΠ! πρηϑ "δό--ς ᾿δακτίΞ ! 

τοῦ, “φώπο -μβ: φὐηῦ : 'χαγ [ποτὰ.}] ᾿ἱππεῦ ! 
ρῆηπμ: ᾿ ᾿ ΝΞ Ν ΕΟΣΣ ΝΣ ΒΝ Ὁ [πῆ'᾿͵ 

800. [9 Μ πηι: ὃ δ ἢ ὦ - πὶ ὑ ἄξει ἰ[ς χζαγα] πῆχυ-ν ἐδότν, ' 
: ! ᾿ς δ 

ῃ, Φνηοάἦιε πόα" χα μέϑυ [ 
Δ ΘΟΕΠΘΆ8᾽ ΝΝ : ᾿ ΕΝ | 

κοη. ["9ώηοιμψ-8 -Ἔμ-8:8 ἃ ἢ ὅ- κα ᾷζαο-ὃ -διι-ῦ 'πήχεος -εῶς» ἤδέος ᾿ 
: ; 

“9 ἀη(μλιοοϑ τοδτ ρα δο-ά9 ""4ἀπ- τραβιοτῦ ξαντ ἂν () "6: γένυτο: 
μῦ- 68 

αὐϊ. “δὥηομεδ ΜΡ δ ηδ-εξ ΗΝ] ὑάευ-οαῦ ὶ Ζαλ «ἀμ, ἱἰ ξαγάϊξ, πήχεος -εως, ἡδέος 
ὁ ζαγα πε 

“ϑη( με -οὐ!]ραξο-ἀθ »ιάἀἢ- πταβιυταῇ δουρός γένυτο: 
μῦ-α8 ΝΕ ΕΕΕΝΕ 

ἀδι. οθμ-αἱ, 8 πάυ- δ, ἑτἐυ- [ » ϑᾶσαυ- ξ, ζαγπε [πηχεὶ πήχει) 
(μα: ΝΕ ΜΝ δᾶξυ- ξ ΠΝ ΕΕΕΕΕ 

ἴοο. “φημ, «οι (0): Ὡπ δά ᾷσδω, ρον ἑππῆξει (Ὁ) 
: σᾶίαν-α (Ὁ) 

“ποιοῖ: δϑθηπάυν- Ὁ ΕΝ Ἰπήχεὶϊ πήχει. δονεῖ 

ἱπβίγ. [φημ α: ϑηυ- γοὰ., “οὔτ δᾶσω, ̓δᾶξυ-α βαπάν {πήχει πήχει) 
πόπμᾶ 

541]. ποιῃ.- [ "δ: 8 Ὁ ϑᾶεν, ὑᾶζυ-α Ἵ ἰκεχεε τείχει 
ΔΟΟ. Ὠ. “νελμ ν πάασἠο-, πιάκἢ-: | ἕω 

᾿ “ : β 

θη. οἷο. [ἀδί. 1]. ἰπϑέτ. ἢ ἀδξ. ΔΌ]. ἰπϑέτ. δὲ δπί-; ἴδει. ̓δᾶσιδνψα 8. θἴο. πηχάέοιν 
«δὴ ψᾶηι 

ἤθη. "οὔη(ν) με θη. ἴδο, βπυ- δξ 'κοπ. δᾶσυ-ἃ ! 
“80: 

ἴοο. “οη(μ)ε- ἴοο. δᾶᾷτυ- δ ᾿ 
ομῦ: ----- -- ΝΙΝ 

ῬΊΌΡ. ἡοῶι. [ “δ η σι“ ἐδ: 8 νη δυ-τα 8, -ἔναίος ἴδᾶσαυ- «ὅδ, ζαγα πήχεες -εἰς 
48 ἶ ψᾶϊντ ΕΝ ΝΣ ᾿ ΝΝ 

800. δεν "Ν6 (88- οανὰν «ἀπ τα. ἐλξ- δᾶσωξ, μαϑυ- δ᾽ σ΄ χανακ Ψἐτνς, πήχεα:, β 
"δ }): ΝΝ : [σδιαοδ) [πήχει:} 

θϑυὶ. ᾿ηϑαλῃ: νάδλᾷ, ᾿νδα)ηηὶ ἱρομΝ ᾿ ιἤδέα, γοῦνα ᾿ 

ἤθη. ["δσν()κῦν: ἰϑῶννάν, ἀασψώηι ἰϑᾶτσο- αιη, ὑᾶ- ταγάμξο δούρων, πύίχενν 
; χμδαρε ΝΞ ἡδέων 

ἰοῦ. ["δὥὔνν"ϑ ὃν "δὲ εν ὁ - ἦα δᾶετα-ὃν δρα κπονᾶις πήχεσιν γονεῦαι 

ἀδὶ..40]. [ον μ-δλ- το  ἰχνδὲψαδ ἡδειῦνο ΝΝ 'δδὲ. χαγάως, Ὁ ̓[πήχεσι] 
ἱ " 8]. Ἵ σαγάμς 

ἰποὶν. "ον ὀλί) [εν ἡ -δὰὶ ὁδεν-ὃ  ὲ ᾿χαγαμδ [πήχεσι 
«εἶ 4): 



[οὰπη Ποοϊοηβίοῃ. 805 

Πεεΐπ. [τῖ8.  θοιμί. ἐ 04. Τλεμυδηίαη. Ό ΟΟΙ. 

ΚΣ ἊΣ) δὲν “που]ὰ ἰϑμ4ἢ- 8 ἰς ἐ{π| το 'δυδίοιι 8 ἢ ἃ - 8 ϑψηΐ 
ΠΕ ῃ{ᾳᾳ0ᾳ.Ι : ----- ..-. 

2. α91.-8] β4 ηα ἰϑψημ 
ἢ 

. να. ------«.- -»....-......»....-.....- 

1 6 21 Μ - ὯΙ ὀὲι}} η- 84 η8Μ 'ϑέζι -ὁ δϑέημ εν" 

ΥΧΧ μα (η-) αἰδμ ΤΩ “ο σγαξὰ πος (αϊδβο.) 

1 ἃ Ἡ δ - 5, φιαρ- ἰ δοίδο «ἃ ϑεπάιπ-8 γεάδ Ὃ ϑάηα ἢ - ΤΣ 
ϑδίξ 

δη ἄ{ιι.08 τ 8 Ἰ αΉ 8 ἥπα ἢ 

ταπτε(ἀ) 

“ 
--- - - πο -- α-.-.«.... 

απ πα -ἶ ἐμ{}}} [6μη4{8]} [841 
...-,.--.-. 0... .--{. ΒΝ 
9 ὦ 1 δὲ ἐμέ ἢ βιιπηάμ δέζέεμ 

οι... ᾿ μὲηπαρμῃ ΒΕΣΥΣ " 

απ ἐμίἢ [9η6{] ᾿9ἐ{ἶμ 

ὑἐἐἢ ἱ 

- ---..ΆἈζψ.-. --.-.--- .ς..-:---..- .ἠή  ου..... 

δε. δείλαιὗ ἀαίῖ. δ την ἰηβέν,[ἀδί. ἱπβέτ. νης 
δάπμ-ῆι : πᾶ 

ἕοῃ. δείλπα ἰσθη. ϑδυηοῦ- 

0. δγηοῦ-ι 
. 

...-- « -------....-.-ς--.: 
ωντισ ᾿ «--»--«--.. -- - . πων............,.....-Β - 

“- “-πὰὦ-- “- 4 Η 

α΄» 8(}) 81.218 δ᾽ ϑυπουῦ-ο 

απ 5 818 - ἢ 8 [9141] ϑψῆν 

ῬμἋ« ΝΟΣ ὉΠ ΠΝ ΝΒ ΕᾳᾳΝ : “ἍΝ 

απ τε λ 1ἢ ὀέει6 η- 8 Ὁδ, ἨΙαΉ1- ϑἱῖε0, πια π0 8 Ἔτη ἃ ἱοψπου-ὦ 

ιαπετῦμδ ηα- [δείπαὶ})} [811-24] [8 νη] ϑδρίτδις -ϑὸ ἢ ψη δ τοῦ 

τς Ὁ Ὁ ὃ τ φ....-:-.-.-- τὸς 
αγιμ4-ὖμδηηανῖ-} } δειλα 10] 84 μ|πτὶ ὃ 9 (9) βγῶ η18 ἱνηιοηνῶ,. 
δι 

Ν : ΒΒ ᾿ ΝΠ ΈΕΕΝ ἰ “,-'Ν ΙΕ 

απ τδι8. τεατἰδ εἰ μα ̓ ὃ (Ὁ) ᾿Ἰϑιε πε - τὶ ἰϑίἐΐγη δ πὴ 8 τὶ ἰδψη  τνιὶ 
μ-ϑε4} : 

: Ι 

Βντυρξπιαηη, ΕἸοπδοῖν. {Π{. 20 
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θ. "- Βίοπιβ. 

Ῥε, Ιὰχ. Βαμβιεγιξ. Αγυοδίϊο. Αὐτθηΐδη. ατοοκ. 

Βιρ. ΠΟΠῚ. ἰκβχω)μόζη)" ἀφ, νά ϑρᾶ ΠῚ ἤἰαμη' «γ9᾽, κύων, ποίει 
-ἔ(η): β αὉ}» “800}" 

Υ00. ΟΝ . ᾿Ἰδνάη 

800. Ἐξ(μ)μοητην; : Ἰδράμ-ανι 
-δη,-ῆι: 

π. Ῥαλξηνᾳ γα ἢ ἅπια 
κ᾿ ἀἰπαποῦ: ᾿ 

ἔθη. [Ἔξιιη-8 το: ἰδήάηπ-αϑ 

“Ὡς δέητε τοά. ἀλαη" (Ὁ) 
8ΔὉ]. [Ῥξμη-ε5 το: ἰδύη-αϑ 

""οη-αἱ "ἴοτ 
Κποσίηρ᾽: 

Ιοο. [Ῥμίάηιοι Ἐμία"] νῶν ἃ ἢ ἀπ 
"ιδη: 
ΟΝ ΤῈ πῶνα}, ἄπ -ἰν 

“ἡ: μη να πη. 

ἱπϑὲρ. [Ἐξ μ..- α (-εὖ' δ): ἐμη-ἃ 
Ἐκμεδλὶ (πη): 

Ὁ]. ποπι.- φξ(ω)μοη.-ο: " 
800. “0.56: 

η. Ῥάλιξηνηι-ῖ ῦ «ἴθι ἃ ἢ, ἄπι ἢ -ἶἴ -πιαητῖ 

“θη. οἔο. [ἀδέ. 60]. ἱπβέγ. δ ἀδέ. 80]. ἱπβέγ. ἐοά-. 
δῆνᾶπι 

ξϑη.Ἐζμητομ-ϑ ρθη. Ἰοο. δι» - 
Ἰοο. ἔζιτο Ῥ: 

--.-.......ἔ -ς.Ψ,Ὦ.. ..».., 

ΡΙαγ. δοπι. [Ἐζ(μ)μοη- 68: 
“6.68. 

δυάμεαι -ἃ 

ξυάνταϑ 

ΠῚ 806. κξμησ βαρ) μ- ξύ ἀηταδβ, εἰ βάῃ- 
οῃ-Ὠ 8; -ἐΉ-Ὄ5) -αϑ 
ἢ. ταλδηϊιδη 
π-: 

θη. τξμη- ὄπιν δώ π- «ἃ 2 

Ιοο. ἐἰζω)νεϑ-ϑω -ϑὶ: ἐσά- ὁ 

ἀαί. - 80}. [Ἐξ(ρμῳ-δη- την δοά-δῆψαβ 

τ΄ [ρβέτ, "ζωμι ἀμ) ἐνά-ὑλῖς 
“"εἴ(8 

᾿ ἀρέ. πξμη-αὶ,  Ἠμα δέη- «ὁ, υἱάδη ἀ- ἔβα η- -ᾧ 

ἰΘ α ὅπι 4 ἢ 

ἀπ άνιἄη-, ἀλάνια: ἄνιᾳν ηἄπιξη- 

“5... -..β...........»...“ὔὕ:ὸὔὕὌὕὔὕὉ 

“μογάβπιδδ᾽ 

Ἰδνί-σαζεηι απ) απἩΠ}η ἰκύον [ποιμήν] 
: [ποπι ἢ] 

[99 -Θηὶ [ς αζκη] κύντα, τέκτον": 
: ποιμέντα 
ἃ ἅ πια ϑέμα 

[8 3. - ὁ ακαη,αη7η, αὐ κυν-ὃς 
: ὉΓ, ἃ τηδη᾿ 
:σισδη90 
-τ--τ- πῖον -........ 

ώω ψακαηξ, ν αἀη͵)ηξίκυν- ὃς 

ακαῃ, σα) η ἴδμεν ται [πν- 

ποεμέν-ι] 

δόμεν δόμῃν 

ἰσα δηια ἱ ηξ, α 8- πομέν-ι, κυνὶ 
1- 

ἰϑέζν-α [χυν-, πιοιμέν-Ἰ 
ἱπᾶπιξηξ (Ὁ) ακαπι-ῦ 

ϑρᾶητα κύν-ε, τέχτον-" 
ποιμένες 

᾿ἴδᾶνια} ᾿ Ι 

δ. οἷο. κυν"οῖν. ταῦ 
μἕν-οιν 

5 ϑθπᾶ 

8ρᾶη Ὁ ακαπ αξιη, κύν-ες; τέκτον""- 
αἩ7η} ποιμέν-ες 

ὁρᾶη- δ, η- 5 αξαη8 5 αζιι- κύν-ας, τέκτοτ' 
8, Κ αἩ 7." 5 “ας, ποιμεν' 5: 

πΐον-α, ἄρρεν-« 

.-...............................“ Ὁ 

χυν- ὧν, ποιμένα 

-ἢ, ἀαρηιαπ-α 

5 η- «- 4ᾳηι ακαης 

--. --..- --.--.-----... 

παρσῖνς, δηνξ- ἀδξ. αζαπς 86]. πτῖν οἰα.] 
: δῳυδ ψΨ αἴας 

ἃ ἃ κεα «δῖ ὃ αἀ-ἰακαηι-ῦϊ 
"πξ-ὑ τὲ 
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μαθη. [ ῖβΒ. ομμο, Ν 0.8.6. Τλεμαπηίδο, ἰ ὀ ΟΟΔΙ. 

ποιπδ το, ἰίοη ἰσ, ἄγε ἸΔΟῪ Μη α λϑη᾿, ἰσοτνο ππδπ᾽, 8 Ζ( ϑζιξη “ἀορ᾽, κα τὴν “ἴοῃθ᾽ 
ἐμοῦ Ἰουρκαθ᾽ Ζιεη 9 α Ἰοηρυ9} αἷ νι ὦ 'δίομϑθ 

-".“-".-»Ἅ.. 

[ποηιῦ -ΟἹ [οὔ] [σπ᾽1α] Ἰρονιο ϑφι τὸ ἰϑΖῇ, αξηνδ]} ΠΕαρι9] 

μονηιΐη τ θη ἰσοΐπ ἢ" ἄναϊη σα ὁ σοηίοη -μῃ ζωηνὶ ἀκηιεπ-ῖ: ΡΩ͂Σ ἵ αἴη-ἴ 
31" ξ 

" δηΙ ΘΉ αίη ει Ἠ- λαίνιδ '᾿πθδτί᾽ ἵμεγζα ἀοδυί μιᾷ “χαποο᾽ 

γ Φ Φ - 9 ν πσ- πη --- ΡΤ πτπ-΄- τ“. : 

ποηιη"ἶβ, σαν  οΉ, ἄν αη σιηι τ 8 :ΘΟΠΙΘΉ «(ἢ 82: ἢ, .8, ακηιοῦδ-8. ἱΚαηιθη..6, αἴ -ὁ 
21. δ : : 

ἀπ ηῖιέ ξ : 

οδηνερμίδη-Ἰῆ, ᾿ , - μφμβοεδ, αἰπιοος παηιθη-Ὁ, αἴ 7- 6 
[λονιΐη-6] : 

λονηη-ῖ, σαν ηπἰσοί, ἄναϊη [σμριϊη) ἵσδῆρῃ «ἰη ασῴπεμέ, ἀξηιοηϊμὶ Ἱξαπιεη-ῖ, ἃ ΤῊ - ἦ 
-ἔ, ἀκα πκεΐη-ἢἢ [ἀπρεΐριη}] : 

- 1 ---φςφ Ὁ  -{- ὁὦὁὃ).;.. 
ἐοΐηνίὁ : 8:.μη-υ)ὸ, ακηιοη-αὐὸ α ηἱ ὁ τὸ, αἴ" 6 

μοηιέη- δ, σα γεϊσοῖΐη, ἄγαϊ, στ  ἴ ἢ ἰσοιπεη «(ἢ : 
2,- ὁ [απηϊἴηι} : 

πμοριΐηθ, αν η-εἰ(οο ἐπ ἅν αἱ πη 'σ ΜΉ ἢ ΝΞ ἰφιηηη η ΝΞ ΞΕ : ΝΕ 
α ἢ τι ηὶ ἢι : δζμη"ἰ«ηδ, ακηιοη.1-: δαηιοη-Ἰ-ηἰΐ, αἴης 

-ηἱὲ : ηῆ 
--ττ - ππττ--|;: - .- το ας πσ 17 τσ τττττ τττὸς----- - -ἰ-- ταν --- --τς τ κασο- -τ -τ τ ττξὸ- ------- τος τὶ 

σοἶπ, ἄναϊη : δζμπίδ, ακηιεηΐε ἱκαηιθη-ὶ, αἴη-ὶ 

[αἱ»ι"1] : ἐηιοητὸ ἐπεθη -ὶ 

Ἰαξ. οοπαϊὸ βα“ϊςὦοαὶ͵ 26 ᾿ Ἴἄδε. ἐφερελνηι, αἷ-ἰ ἃ Δ. Κανηοη-ἤσπια, 
παῖδ τη δη-ὴσηι, ἰπβέτ.-ἐ τῆι αἀϊη ἔτ ηια 

ἔθῃ. οον, ἄγαη ᾿γλαμίανν μὴν 
: Καπιοησμ ἀξησ 

κοννέη-ὅβ, οαγητ ο0 1) ἄνα ἰσιπιαητθ ἰθοπιοῖ “Μ ἰβζῶη8 χη 8, ἃ. ἔ7εῖ θη -ο, ἀἴη-ε, 
4 6 ἢ - 8 : Καηιοη-ἴ)6 «68 : 

ἠπονηΐη τ 8, ἰοοη-α, ἄγη -α ἰ[σμηιαη8), α ὦ λι-:[σοηῖον -ΜῊΪ 
σαν 68 8 “ΜΉ 8 ἶ 

ηδηείηα σαἩ ΉΉ μαίγιδη-α, παπε-ὶ ἡ ΟΡ ΖΟΝ 

ϑσμη τἶδ, ΚΗ 6Ή:- -ἰκαπεεησῖ, αϊι-ὶ 
- ἑ 8 : 

ἡἐπισητα 

π-α ἷ 

ον 05 -, ἄγαῃσμηαμ-ξ, αὐ δεϊσοηιδητοο ὁ τα ̓αττῆ ἀπεηιδηῖ: ἱπαπιερα, ἅτη- -ἅ 
ῃ- π- : -ἃ -ἰᾷ : αἰμτ-ωϊ 

τὸ ω-----Ξ------ ΝΞ " .-Θ ες Ε 
[πονιϊηοἰοῦμ8)] [[εοπαϊὸ, Παάηα- [σμηιαη) Ἰσονηδηι] ϑζμησγϑα, αἰηιθη-: απ θη- δ, 

Ὁ] : “ν8ὲι. -νϑβὸ : αὲη-τ-οδῶ 
-- τι σπισπσπτσ͵ Π Πτ τ π΄ -τ’ς ν; -π --- -- - - - “τ στα σ-ι -.... --- --- -- ----- ----- τ -----΄ ------ : τσ τςς ττι, -- 

"ον ῖ εν 8 [εοπ αἰ, Παάηα-Ἰ σιριαν (Ὁ) ἰσουιῦνι (Ὁ) χη. τηιδ, αἰηιοη Και θη- ἴσην, 
1] : κ}"η18 ; αϊη-ἤτηνῶ 

[μουν τ-ἰ-ὃΝ.5] ἰοοπαῖδ, Παΐηαΐδσερεανι, αὐλιθη-: σονιδηεο ϑζμη-ἐτηιὴδ, αἰηιη ἢ ξαηιελ ἤστην ἀη- 
{7 : τἰσηὴὴδ “πιὰ ἱ ἤνηνἕἔ, Ὡ, ἡπιθη - 

ξ ἘΠ 

20 



Ῥε. Ἰὰψ. ϑιαῃδίκτϊε. : Αυοϑϑβέϊο. Αγπιθηΐδη. Οτϑεκ. 

δίηρ. ποι. 1" πηδιάρ το μι οτ᾽ 
“ἀδισί(».) 'αἰτοτ᾽ 

"παιᾶ, ἃ ἀϊἃ δ α ἀαίἰαᾳ Ἰνιαὲν' ἰΐτηρ, δωώτν!: 

“τ Ὑσό. : ἄνς ἀάταν τπιατατ, αὶ αΤν' [πότα. 
ἐα 75 

τ δύ: τΩ - ρα Ιάρταη, αδίΟιαν- Νααγοέηι, αἰ: [Σ᾿ πιαῖν] 
“αὯἱ : ἐᾷ τϑηι 

στ Κδη. ΠΝ παρ δ, ἀ τ αμν αδίοη, μητρὸς μητερ'ο: 
: βγ-τῦ Με} δώτορ-ος; 

παιάν, ἀἄέιν πε γὅ- δ, δ ϑία»- 

ΠΝ ποτ Ἰράρναξ, ἄρνα ΓπΙΘΙΤῈ ἰ ἀϑἰεγξίμητρτος μητέφε.. 

π᾿ Δαν “αὶ, ἘΩΟΙν- νπερτέ; ἀάτενεν ἄρν-:ξ, ἃ ἃ -ἰ πιαϊ αβίον 

; : ῥγτξ 
ἀτ7ὲγ } τγοῦ, τηγα τάν τί, “α Τα}"- -ὐηταταῖ ἧς (ἰ ἃ- μητέρτι μῆτιν 

τασίογ-ὶ εἰγο β : ταν 
᾿ τυρτσιντα πὶ γα, πάρα τα δγπα, ΠἀΥ»εαϊ ηανοῦ αϑίορ-δ ητέρε μιητρί, 
«6): 

Γπ|8]. ποῃὴ.- 1 ἀϊδν"" τη πάτάγειιι -ἶἴ, αν τ πάτα ἘΡΡ τα, 
ΔΟ6. ἰογ-Ε: «ἅμ -ἃ ; ααϊᾷν-α 

“δι. δξύ. [Δ8ξ. ἃ δ]. Ιήϑεῦ. Ῥὶ ἃ, 8.1. ονα] 8], ψῶηι;: ἧκε. τα! ογδεῦγα, 
ἀἄιγεδ)ινᾶηι : αδίεγδεῦψα 

θη." »"δίγεομ-8᾽ θη. 100. πε ἃ ἐ τ᾽ - ὅ δ, 'Εθη. παν -ἃ 
“αἀδίγεομδῦ: ἀαἄιν.δὲ : 

Ιοο. "πη" δίγεοι ὃ 
πη δίγεομ ὃ: ι 

Ῥ͵Ιαν. ποιή. [ρα δ. Εότῃν τάν ταϑ, ἀάἄτνι ταν -Ὁ, ἃ ἄ- μὰ ῇ- μητέρ -ετζιδωτοῦ 
07.568 : ἄν -6α 8 : ἔᾶγυδ «ες 

“Τ᾿ ἰοο τοριδῆν β, δ ἢ ἰδ ρὶ ΝῊ Ῥ τῆ; πιαηῖς ἢ ταν τ, 7 2 παν ἐατιοσητίξτας ' γε" 
οΥ δ νιἄϊεν 88] ἔ,, ἀα!η ἂν -δ, πἰᾶϊεν-] δεν 9 τρτας, δώτοι" 
"ἀδιονταϑ: 48, ἀᾶάιᾶν-ῦ Ι -ας 

υ. ᾿φείμδσν (2) 4᾽ Πεαίοᾶν- ἡ, ἀαιδαὶ 

“βου, τὴ ΤΡ δι, ἘΠΟΠ Πάν, γεέδεττι ἢ ἄρτ- 4ηϊ,« ἀν οἴθνς Ε ατρ-ῶν μητῆ" 
ΤΟΣ «ἄτι, ἀἀιγᾶπι δ᾽ - 4ᾳηὶ " Ι (ἀ βίον ας) -οὧΥἹϑ δωτόρτων 

ἴοο. ΝΠ -8 “δὲ ΕΝ τὸ ἀτή -ἔπς ὅ6Τ πξι- ---ἷὰῷ ΒΝ δυδνυμωι 
, Φη01{-8 τ8 ΜΝ μὲ : " (ἀξίονας) 

ἀδὶ.-ΔῸΪ. τινδιγεδὰ- -ῖν, ἡ εδῆνας, ἀαϊγ- ναϊονεδυσ, Πἀ- ἡ αΥ ᾧ τὐμητρᾶσις δωτορα 

ιζέτορτα τέτταρ"α 

- ---- 

“ἰσιγ-ὐλη τον: δος ἐς ἐογ εν " ἡ τἩηηατ οἰα. 

᾿ιιϑῖν. ὙΠ ΝΕ ἦς ἅΤῇ - δλῖξ, σα -νμεᾶτεδ- δτξ, ἱηταν-δς τ εδῖδι - Ἵμητρᾶσι, δὼ τορα! 
ι πὴ), δδιγε! ἐγτδ δὶ : ἀᾶίεν" “διέ -ὖξ 
«δλὶχ5-)- οὐ): β β 
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Παιη 118}. ἀοἰμῖο. Ο.Η.α. ᾿λεμαδηΐδα, ! Ο.Ο. 5. 

παι} ἐν, εὐ μνίρνδραν Ὁτοίμοτ᾽ν ΤΥ Ἰνηι"οιδ ο"διό ̓ πῖο᾽, ἱηια εἰ »»παΐεν, ἀ αἰ ον 
868 ὃ 'ΒΟΓΟΙἢ 

δυβαν [ποτα] νι “οὐ ν [ποπηι.}] [»ποὐδ πιόίό, 8688] "αἰ "»κἀ οΥ ἴβοπι. Ὁ. πιᾶιδὴν [ποπὰ. Ὁ], 
 [4αἰον [8ἐμν 

--.. .“ϑὦ .«“.- -- ὦ 

μια έγ"6ηι, ἀαἰδ)- ἡπαίον εἴ [»ϊα- 
“0.1 : ΕΡΤΕΒΕ 

πᾶϊγ τὶ 8, πιαίδαν (Ὁ) φιαΐεγ-ο 

- ππσθδ ᾳῃᾳΦΦἜΟΝ 

γημᾶϊν-6} "παίεγ-Ἔ 

ηι ἀ 1} εἴ, ἀαἰδγ»15 ἃ ἢ ἐν 

τ᾿ὃὃὃὃὃ- 
") ἐν - ὁ) (αἰὄγε νη ἃ ἢ ἐτ' 

«ἃ 

"»κ ἄ ἐγ - ὁ, ἀαἰζ᾽- 
«ὁ 

ἡ ΜΟΙ ΟΥ̓ "ποΐεγ-ἰ τη ἡπι 

ηιόξογ"-ἰ 'γαι 

ἀδί. »"ἄϊ ἰδ ἀδΐξ.»»"οἱθ7-ὃ- ηἱ ἰΏ ΒΕΓ, ἰᾷα 

β : η40{6}- ἐπι : 
ἔθη. »"ἄἅϊδαν 36 

Ἷο. 
-ι.ῥ----ὄ.ὄὈὨῳψ..Κ.......--.--.--.-........ΘὈ. -0οθὃ....... .---- -τν νιν. ᾿- 

"μἄϊγ-28, ἀαἰον-} ἢ ἐν ὑγόβηλιϑ ἡποίδν "ὦ ον" 8 [» 
-8,᾽οροὀ͵. ΝΙΝ ΜΕΝ ΒΘΌ00ᾳ0ᾳὌΝ 

πᾶίγ-ός, ἀἄα-ε δί δῆ θα δγδρητ μηδ Ἱπωιοίον] "πόἐ εν. -ἶϑ πιδιον 68 
ἐδγ-:8 : : 

φμαϊέμο Ἀἰοείδ ἰάν .-. ρὲ 

"η ἄἰγ τ ἧι, Πα πα αν πᾶ δγῥγ- ἱφιμοίεγ-ο πιοέεγ ἃ «ἰῷ Σ 
 ἐδγειηι  ἔδγε ἢ- ξ ἜΝΝ 

[κᾶν δ8, ἀα- [ἰδ νὶ}] [γ ΟΡ νμη}) ἰνινιοίονμη!] τηοίογψ8ις -ν8ὸ ἮΝ 
.. ἐδνῖδιι) 6Ὁὃ ΕΝ .-. 
| : 
'ηταϊ-ἰτῦμδ, ἀα-] νἀ ἢν}, ορ ὑγῦβγμτηι (Ὁ) πιιοίεντιμηι (9) Ι!η»ηοΐδγ.}-η18 ΤΩ 

οδγεῖτθμθ 1. ΟμΑΙ] »"δίγε-δο ιις...φ .ς-4ᾳ. .-.ὄ..--.-.... 
[»"διτίδιδ. ἀα-) ρει ἃ ἰ(ἢ εἰσ δνγσῥνμ τῆι ἰημιοίογοιρηι »ποἰδγ-ἰ- δ -" ὁ ἴηι 
ι ἐδγέδιι8 νπαίξλνα ὶ εδ(Ὁ) ι 
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8. »ι}--Φ 6 15. 

| -ττἴ θἘἨ5ἨἘῚ ,ὌὌὉ Ὁ κο, : τ ττλῖρ, ατοοϊς. β Ι { 

φέρων Ῥϑατίηρ᾽, ͵ 7ενδης 
ἄ εἰς ὉΪονεί σ᾽ 

γέρον [2εν δ» 8) 
.-.-«--...- 

φέροντα 7ενεπέτεπ 

φέρον, πέψαν |7εγ ἐν 8 

--..-Ο' --.ὈἨὩ -(ᾧ--- 

“αὖ ἰφέροντοος 7 εν επί-ῖς 

πα δ᾽ φέροντος “7ενοκίτ(ὦ [16- 
ἐπί-} 

-απὶ ξ[ φέροντ-ι εν επὲξ 

πατεῖ φέρον ᾿ 7 ἐν επί-ε 

πίσρα ἰ[φέροντ-ι] εν επί τε 

ἤεῦψα ρθη. οἷο. φερόντ- 
'χαλιδψα] οιν 
"-α 

'ὅ φέροντες γεν - ὃς 

-απένδφέροντοας εν επὲ-ἣε 

φέροντ-α δἰϊομέτα ὕεγια" 
-ἰα 

ἢ -αμἰ-Ἰ φερόντοων ͵7ενεπίέ- πα 
“ἑπεηε 

φέρουπι,) πρᾶο- [7γεγεκί διε) 
σόγτ-ασαι 

«αν, ἰφέρου."]} 7 εγοηί- ἔσδως 

ῦ 

ἐξ -αξ- [φέρουσι] [,εγερηὲϊδιι] 
απδίδ 
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15}. Θοίδο. : 0.4.6. ᾿ς ἰμ δαυδηΐδη. : Ο.68ι. 
35ΞΞΞΞΞΞΞΞΞ:.....:....-.-.---.ὄ.:---.--...---- ᾿.--.-----Ξ- Ξε------------------------------------ Ξε τ. τ ---. : ΤΞ ΞΞΞ -Ξ:Ξξξἑ:Ξ-.  :---.--Ἐ- 

δαγε οαγα 7 "ον α-8 “{τἰϑηά᾽ ἰγρίμηι Ὡτπιοηά᾽, Ζαη Ῥεδᾷ 8 ὙΘΈΘηΒ᾽, ἀαη- 06 5 ψΨ  ὙΘΘΠ8᾽: ποαί. 
“γι ϑηά᾿ ! “οοῦ᾽ ἐ-}:8 “οοῦπ᾽ : φέζΨ 

[ςεαγὲ ςαγα) ͵7γεὕδηά [ ίωπί ! 
2 ' Η 

οατξ κ"-- ᾿γευδσηα, μη βτμ ᾶθα-; γγίμνι οὔῥαπίῇ ἀαὴδί-} ἰσεζαξίῇ 
ι ἔρπδι : : 
β : σεδᾷ, αἴίες οεζάδίε 

αγαί εκὥδνα- 8 : 7εέμηπέ-εοα ϑκδοιοι :ρεζαδία 

σαν ίΐ [7)»σμα] ἩΖείμπι) ἰοδξζαποσίαην ἰοεζαξίμ 
: : 

σαν 7 ν σπά ᾿)είμη β οδξαποζίανο ἰρεζᾳόϊς 

(αν ἐἐ) οὐ δηά 7εἰμηί υδδαποζὶμ ροεξαβίενκ 

ἀαί. σοξαπίδηι- ἀοξηνί ας. ἱπδὶγ. σοζᾳδίενια 
ἰπϑέν. οεζαπέδηι-ἀσξηι: 

θη. εαναΐ : βθη. οοζαδίω 
: θα. Φ 

ἀδὶ. εαἰγίἐδ 

οαγῖϊ 7 εὑ δηας ε ΓΙΑΤΊ σοὔᾷ, οδδανέτῳδ ἱρεζᾳδίε 

σαΐγίφα υὑϑυύδηο] ἐμ η Β τι 9} ζείμπι] σξξαποζίωδ, ἃ ἀἢ 1 -ὶ δ᾽ ροζαδίς ᾿ 

! ἱραζαξία 

σαγαΐ "- "εύδηας β ἥγίμμέσο σοξανιοξίῶ, ἀαπμί-ἃ ἱρεσαξῆς 

[εαὲνγε(] [7»δηάα») 7νἑμηέω») υδδαποτίν»διε -86, ἰυοχαδιϊοδ 
: ἀαμίσψ-δε “δ .: 

[εαἰἱγεῖ] “ε δηά-α-Ἰη (Ὁ) ι 7ηϊ μη έσηι (Ὁ) οδέαμέξνεδ, “ονέλαν οοεθμοννῖ 

οαἰγέϊ-ὖ ,7)ν»ὐσπά-α-ννι, (μ}- 7γἰμηίτιιηι οὔδαποζιαΐἶϑο, ἀαπεῖς εραϑο, ποσί. ἐεἰςίτῳ 
“7 ΟΡ. ἐΐσμα. ! -αὴς -πιὶ 
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9, δ8- ΝΊΘΏΙΒ Φ 

Ρε. Ιάᾶς. ΒΔ, ΚΥΙ,. ξ Αυοϑέϊο. Οτοοὶς 

ΙΠς. ποπι. πουί. δ γι6η08 ταϊη ἃ: πάπα ϑ8β πα πῦ πα πὲ μένος 
“7..8-ηοπδ8 1 ἰὰμεΥ τ ά ἢ ἃ 8 ἃ αι ὅ πι αν ἃ δυσμενής 

᾿᾽ 
-0Ήη68. ἀν πα α8 ἀμ όπιαηῦ δυσμενές 

--.. τ ὃΡο.... ...:.. - 

8- 668: α ἀν πα ἃ 8 ἰά αι δια ἢ ὅ δυσμενές 

Ξ-ριθθ8-ῆι: ἀμγηναριαϑ- αν ᾿διιδηναριανοίν δι δυσμενέα -ἢ 

"Οϑ, “""Φ8- 68} ἅ 5)» α 8- α 8  αΉ αὉ ἢ. - μένεος τοὐυζ,) μη)" 
Ιδὲ8᾽: ξ «ὃς ' 

πππν 
το8, ᾿ριξ.8- 68} ἀ ἢ α 8 - α 8 ἡπαπανδαΐ μένεος τοῦς, μἴν' 

: «οἷς ! 

᾽ Ι 

, δηιδηδιαὐ: πάπα 8- ἡβαη αὉ ἢ τᾶ [μένε -αἰιγ μηνί] 

Ἠδη68: 8α- ἀνα 8 : αἷὲς 
“ ,δηέδοὶ ἰπάπμαϑδ-ὶ ἡιαπαλ-ὶ μένεϊ τειγ μηνί ' 

ι-Ὃ.-.... 

(-69), »"ἐπ8᾽αμπάπαδ.α, διά ὩἸπαπανρῆτα [μένεϊ σε μην ! 

: 
ιο8-ὶ} -ἰϑ' [ἰνήάνιαϑ-ῖ : μένει 
8: θη 68:6: ἰαμγηαμαδεᾶϊ «ἃ ἰδωδιπαπανοῖτα Ἐδυσμενεὶ 

ὨΒίΓΡ: ἀκα. 80]. ἐπβέτ. "πάπδ-: ἫΝ «ηπατιδ-ῦψα ϑθῃ. οἴο. μενέοιν Ὁ. 
δι νᾶρι μην"οἷν 

8:-0.-8) Ῥ: δ 8: 6.106. " 6" α 8 - ὃ ῥ 

γ, δι δη 8: με: 
----.-. .... .«ὄ.ο........ .. ς..--...-.--.- . ---- -ι--πππ-- τοῦ 

μὖϑ -ὅ8-9: ἰ[νιάμῆᾶδοϊ παπᾶ σανηοᾶῇ - ἱἱμένετα μένη 
: ηαμα-α 

8 οπέδε8: ἀνα α8-α8 ἀμξηιαπαθὶλτῦ δυσμενέτες τεἰ: 
᾿»16}68-2: ἀμνηιαη 8-ἰ : δυσμενέτ-α -ἢ 

Ν " ΝΠ ΡΨΨᾳῃ' ΝΞ ΞΈΝΕ 8-η! θη θδ᾽ῷδ: ἀν ηιαπαβταθ ἀμδηιαπαθ "τ ἰδυσμενέτ-ας, [διπ' 
᾿ : μενεῖς] 

ἘΞ ΈΞΞΒΕΙΕΙΞ ΠΕΕΞΕΝ 
ν “ριδηδβ-οηι 1 ηὶ ά ἢ ἃ 8- ἅηι "ἃ ἢ α 19 ἢ - 4 πὶ μϑνέτων “ὧν. μἴ τ 

«ὧν 

5ὲ (Ἐριθηιθ8-ϑι νη άπαϑι πάπα δε ναπαδα -αλο-αϊμένεσ- σι τ-ἔσιν μῖὶ 
-διε. -αἤτϑδι : 

. 

. 
Η 

: 4 
" τε8-ηι: »άηδ-δῆψαδθ, ορ. ἱνιαμδεδψῦ [μένεσσι -ἔσι, σιν μταὶ 

φάα-δῆψαβ : 

ἴ() -ε6-ηιἴ(8): "άπδ- ἰδ, 6Ρ. ̓ πιαηδιδιβ τ ἰδ ρεσ-φι, ᾿[μένεσον 
εἰξά ἃ - δὴ ὃ : “ἐσι, μησί β 



Φουπ Ὠοοϊοηβίοη. 818 
----- . ....-. - ----- - -.--..-.-.. .. ---- - ..»-- ---.-----...... . ---- -οἪ»ΣἢἘς.-. ---- Ὁττ-ο .. ---.΄..--  -ς.-..-..-Ξ-.: ΞΟ’... 

| Ι : 
1, αἰίη. 1τ͵8}.. Ο.Η.6. Γι μυδηῖαη. : Ο.Ο.8]. 

Ὁ 6118 ἐφοἢ (015) ᾿πουβο᾽ καῖ 'σαΙ ἅα8.100- 8010 ἴπι880.) 9 ἰοῦο 'ποτὰ᾽ 
αδεμοῦ » ὃ δ 8 

αἰ σοη ον" 
-᾿’ “.«-......» ---....- ...- 

[ἀδσοη ον ρμδδ88) 

εἰ  σεη ΟΥ̓ - ἐἼὶ 
ὁ τ ῇ΄᾽᾽’᾽’᾽ἢἪ ὁ δ᾽ 

ἀοδο8- 8 'οἵ ἃ οἰοπὰ᾽ [5100 68 - ὁ φεν ον τ Ῥοη ον"- 
-ιεξβ, πιδη 8.5 

"ἢ 8 ἑαίδε8, ορ. ἰΚεἰδί" 18- 
δαοδ, 

αὐντα, [αϑγεο,ηνξη8-6] ἰδίουοθ8-ε 

σεπον-ῖ, πεδη 8- τἰἐαΐσ], πε 8 καϊδῖὶν-6 Κκαϊδὲ αδϑο8-ἰαὶ ἰδἰουοδ-εὶ 

»6ηε8 ἰϑίουξϑ-ο 

:ϑἰουο8εϊ-ηιῖ 

ἰϑίουσϑ-ὶ, τὸ 

..-᾿Ὸ:-᾿. ὁ ̓  

ἀαὶ. ἀεδε8εῖ τηνι ἰηδίτ,ἀδῦ. ἰπβέν. δϊουδ8- 
αἀεδοβ-ϊ ἣι Σ ἴα 

ἰζθη. ϑίουθ 8.8 

---τ -.--- --- -- ---- «...... -- ... 

ἀαΐ. ἐΐσίὶδι, "δαὶ 

ἀδὶ. ἐΐσό, ηιῖ8 

106. δϑίοσοδ- 
-- - ----- - --- -- -- ..ο0.... ε.-.---.-.. - - - -- - --,,- --- ---- -..--. ᾿ὶ -...-.-.-ς-.-.. -.--..-Ἔ Κ -.:..- -πῖαξ.---- -: -- -- -- 

σονιοῦοα σε ἰ8ίουδδ-α 

ἀδφοηον)"- 88 : 

αἀδσεηεν 8 

σεηθήτῖεηι, πε δ, 8: σὲ Ἠ-, ηιἶ8 ἢ- ἱκαϊδῖγ,:0 ἀεδε8- ἃ «ἰῷ ἰδίου 8 - 
-᾿ηὶ : 

[σοη ον δι] [εἰσί δ] [Καϊδὶγ μη} αἀεδεδο διε -ψϑὸ ἰἰοσοδ- ποὐινί 

φερε εδμ8 [Πσἠϑ] [παἰδίγομηι 6) αοδε5-ὶ-ηιλ8 ἰϑοσεδ-Ἰ-ηϊ 

: 
[σεπενίδιι8] εἰσί-δ καϊδίγεμηι ἀεδε8- πην}δ τὶ ἰϑοί σον 
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10. ἐδ0- δηὰ {69- δ ύθ0 25. 

ΡεΙάς. ὀἠἰ βδαηβῖκι. ᾿ς θγροῖ, [ἢ [| Οαϑ 
ΞΞΞΞΞΕΤΙΞΞΙ ΞΙΣ---Ξ- τῷὸ- .σ.-: τ ἘΞΞ.ΞΞΞΞΕΞΞ τ τ ρττππροέοΠ’ρέοέοΕυ στ ππερπεὌἔΕΠΨέἔἜσ π᾿ τ σσσσσσαασθθᾶθνπ56σθᾷαισεα ΕΟΝ -- 5::-.--.. 

δίῃ. ΠΟΠῚ. ἰεσξ( δ ῖδα Ὃοἷοτ: ἰἄξενᾷδ -ἄη, Αγϑβί ἡδέων ᾿ϑυανίοτ᾽ [δοίον' ἰοαξατῃ ἘΙΞΕΙ 
ἄἅτϑυ 

τοῦ. ᾿"σζ()οϑ: ἀξς ψνα8., “γα ἥδιον [δοῖον] 

800. [ἐσζ(ἐ)έοδεηι: ἄξινἄδ-ανι, Αγϑβὲ ὁ δέω, -ἰονα ᾿ἰδοίδγ-όνι δίαξάςε 
, δου διολ- οι 

πουί. Ἐσζ( 108: ἄξιψαϑ ἡδιον δοΐμϑ8 βδἰαξζξάε 

ἤθη. [ῬἘσζίθ- 68. -οδ: ἄξδιψαϑ-ας ἡδίοντος δοὶδν-ῖϑ βἰαξάξῥα 

Δ Ὁ]. [κοξὶδ-θ8 -ο5: ἄξιναδ-αθ, Αγθβί. δείδνοῖ, [δοϊδν"-6} δἰαξζαάξξδα 
4α-ογαδαῦ 

ἅἄκι. ᾿κσξίδ-αὶ: ἄξεναε-ξ 
----- -  ---- ----«- --“--- -......... 

1οο. ["σξ()ἐσδ-ὶ -ἰο: ἰάξεν αϑ-ὶ 
--...ὄ.ό.ὕ.Ρὕ....-.. ---.».». ..ὄ...-. 

ἱπβέν. ["σξίδτα (-6 9): ἄξινα8-ἃ ἰήδων ὀἠὠὠαίδι βἰαξαεδειεῖ 

Ππ8]. ποιι.- [ἐσζ()λοθ-: ἀδεναο-ᾶμ -ἃ δἰαδάξξα 
800. , 

πθαὶ, Ἐσκίδ6- 1} -τϑ ἀξιγαδοῖ διαξαῖὶδι(") 

ξθη. οἷο. ἰάδι. 80]. ἱπβέγ. Ὁ ἰἀδέ. 80]. ἰπβέν. 
ἄξιψδ-δα νᾶνι 

βθι. "Ο᾿ίδεομ-ϑ : ρθη. Ἶοο. ἄξέναδ- δῇ 
ἴοο. Ἐσζέίβεομϑ: 

ἔθη. οἷο. ὑδιόν»- 
οιν αἀἴξεπια 

ῬΙΌΓΡ. ποπὶ. [ἢολ() 108-68: ἄξινᾷβ8-αα6, Αὐυοβί. ἡ δέους, ἡδίον- δοὶδ᾽-ἂ8 
“δεν ἄη}- 

800. “δίδει 8 οὐ ὅζ()- ἄξεψαε-αε [γ7δέους], πι Δ ἑ α ςηδοϊδν" “68 
105-[;8 Ὁ , ᾽ 

πϑυί, ζ() δε -168-6: ἄξεναδ-ϊ ἡ δέω(), ἡδίον-αἰδοίδγν-α 
-..... τ... ..-»Ἅ...-.--ὄ- 1... .. . ..-, -........-.. 

ἤοη. ᾿"ἶὲδ- ἄπ: ἄξενα6-ἄνι ἡδιόν"ων δοίδγ" μα 

Ιοο. "δῖοι -δἱ (ἐσξίδεϑι άξεψαδ-8ι, -αἰι-ϑι ββοαι [ιονθωη οἰαξατξίολὰ 
-81): 

ἀαὶ.-80]. ["σξίσ-δλ- -ἰϑεριο: ἄξενσ-δηψα8 [ἡ δώοσι] δεὶδσγ-οΐεδει8 ϑαξαϊξδενεῶ 

ἱπβέγ. [“ὐζί ἢ) -ἰ8- ἀξεγδευλὲξ [γ)δ ἐοσι] [δεϊσνῖδι.8] δἰαξαϊδὶ 
ε«΄ιἴ(4): 
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Ῥγ.Ιάρ. ΠΥ 1) ΦΟΤᾺ Αγυοϑῆο. ατθοῖε. Πἰπυδηΐδῃ. 

»ελγ.8 ᾿ἀθδά᾽ Ο.0.Ἑ!. ἐἰάμσο ("μιἀμέο)οίάνής -ἄῃ οἱ δυἃ εἰδώς; 
“Καοσίηρ᾽ πὶ. π, »εἴγ- 

ιὅλαμο8 υἱάνσαϑ, -ναὉ 

ἐδξαάμοϑ-ην: υἱάδυἄδεαηι οἰδοᾶγονσοοι εἰδόττα »νει8-} 

ἐδξαμοϑ: οἱάυάξ εἶδός πεὴν᾽᾿ς, Δ Κ8]. »εἰγάδε 

εξ ιι5-68 -ο8: οἱδάξ-α8 οἷᾶδι δε εἰδότοος ρελγ μ8-ἴοὸ 

ιεξάι8-68 -Ο8: οἰἀύ τα 8 οἱδιδαΐῦ εἰδότοος "7 8.10 

μιεἰμι8.αἢ: οἰἀύξε-ξ [εἰδότι] 

εἰδοτ-ι ιοἐαμε8-ὶ -«ἰἰ8)Κ: ἰοἱαύώξ-ι 

[εἰδότι] 

π"ιλν8- 8 

Ο.0.81.»ετν ἅ δὲ 0) 

υἱάυᾷβ- ἄμ -ἃ εἰδότε 

5. “μεξαάμδ-ὶ «1: ]ἐ ἃ ἡ ὅ «ἢ 
--:-...ὖᾧὉ0})»ν»ν. ... ... 

ἀαὶ. Ἐυιξδξοῦψα 

--«-- 

ἀεί. ἱπϑέγρ. νιδγ ἰϑδη1» 
«αυδηλ 

ἀδὲ. 80]. ἱπβέγ. υἱα- 
υάα-δὴνἄηι 

5π. ἐμεϊμδ-οιτ 5 ὃ: [Ζ6ῃ. 100. σέ ἃ ὦ ξ- Ὁ 
ο. δμεοιϊαμδεομῦ: 

κἐ. 80]. ἰηδὲγ. ὃ ἔθη. οἷο. εἰδοότ-οι» 

---᾿ . -- «.-.--...-..-.. .- 

οἰἀοᾷδ8-ι8 εἰδότ-ες τῶν ηβνμδεψϑ, ΘΕ]. «ὁξαμοδ-Ή8: 
πινρδα 

-“““πἰὐτἷ Ὁ 

«ογ8-:8 οὐ Ῥμέϊζα-)οἱ ἃ ὦ ξ- α 8 εἶδοτ’ας 
08-8: Μ 

, Ἐμολασῦδ -μιὅ8.9: υἱάνᾷϑβ- ἰ εἰδότ-α 

μοἰαιδ:ῦνι: 

κοέάμϑδω -8ἱ (Ἐμοϊα- εἰδόσι νλν δ. ἰὦδιε -86 
18-8μ -8δ|}: 

μεξαμζεῦδλ- -ἰἰ8-1- οϊδοάη δ γαϑ8 Ἐριαηεδυῦ [εἰδόσι] 

μεξαιισεδηξ(8) -5-]οἀυάα δ» ξ ουἱδαδεῦϊξ [εἰδόσι] 
«»εἴ(): 

ἐγ 8.ὄηι8 
-... - 

ηλγι8-:ἰα͵8 
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11. ὅ- ι1.5) ὅ- ἐὰ-, [- -ϑίθπιβ. 

Ρτ τὰς βδηβκεῖε. | ατεεῖ 

Ι Πρ. ποι. ἐδλγῶτα Ὅτοπ᾽: δηηνγα- ἀλὲ- ὁ Ἰπουρπι ρ»άν ογίγοββ᾽ ὁ φοῦ-: 

Υγ00. αῬ: [δ ν»ξ), ἐοάξδριε [ἀλέξ], μάάΐΐ [»{ 7] ἐχϑὺ Ἅμ᾽ 

800. ἄτην: ἐαη ὦ - ἠὲ Ανϑβί. δεγϑζαϊ- 6Ρ. 7 ἄ - " 
ἅτηι 

Ἐδηγμμτηι: δένάυεαηι ἀδίν-αηι γ»ύγ-αηι 

θη. [Ῥδῆγιι ιν" θ8 -οϑ: δμεγμυ-ά8 αἀλὴν-ά 8 ρων ἀ8 

. ἸΡδῆριμ 98. -οϑ8 ὀδνμυ-ά 8 ἀλμὲν-ά8 ρμν- ἀ 8 

Ἐρηγιμ-αἢ δῆ μῦ- ἀδπὲν- ριεντὅἿὉ Ὁ Ὁ 

. Ῥρηγι τὶ: δένγιευ-ί, απ ἀλεὲν-ἔ, σἄωγέ ρων- 

ἰηϑέν, Ἔδῆγμεα (-69): ἰδιμγμυ-ά αὐ ὲν-ἅ »εν-ἄ 

081]. ποηι.- [Ῥὀλγωμ-ε: δεγώυτἄμ «ἃ ἀλὶν-ἄμ «ἃ »ύγ-ἄμ «ἃ 
860. 

θη. οἰ. [4Δ[. 80]. ἰηβίτ. ' ἰάαί. ΔΌ]. ἰηδίν. δλγ- ἀδί. 80]. ᾿ἱπϑὲρ. ἀδί. 80]. ἱπϑύγι 'χϑπ. ϑέσ. ἐν 
δ)ιψάπι ἀδπι-δηψᾶπι »Β-δηψᾶρι οι» 

ὅθη. Ἐδγμρουν- ϑ  σοη.1οα. δὴ γε - ὁ βοπ, ἰρα. ἀλὲν- Ὡνἤ Ἰοα.. » εν - 
- -δξ 

Ιοο. δηγεμεοιῬ: 

ῬΙΌΓ. ποιι. [Ῥὀῥγνμμ-68: δῆνγώνο-α8 ἀμέψ-α 

δοο. [Ῥδλημμτ8: δῆνώννα 8 ἀλπέν-α8 Ἴ ὄφρύτ-ας, ἐφ 

σοι. [Ἐδλνγιημτδηι: ὀδμγμο- ἄτι δλνγάς- ἀν - ἄηι ἀμῆ- »ν - ἄ κι ' 
γνᾶηι πᾶνι' 

Ιου. [Ἐδῆνῶσϑ -δὲὲ -δἱ: ἰδηνα-ξά ἀλι- ζύ 

ἀαὶ.-40}]. [Ἐδν- δ.» -ηῖτ Ὁ δ) εδλνάς ἀλῖ-δῆνάϑ 

--..«.... --.-.-......, . -- -- 

ἰηδέρ. [Ἐδιην ἃ-δ.1(8) -ἴ(9):} ἂτ ἃ «δὲ ὁ ἀλι- δίς 



τὰν Ὠ ΘΟ] ΘΠΒίοη. 911 

αἴ σοοῖς. Ι 

ἀγῶνοϊ ΟΟΡοΪ]. ἐγ ῳ 
“δΙοοά᾽ 

ς ὝοοΥΝ᾽ 

ἔγῶυοΚ βυοκρκθκεο 

ἂς 

ὧν 81," 14 1) «ἴηι τἴγίμηι 

Ἧ [οὁὔδι8 δεδιι8 8μ- [υξϊδι.8} 
ἐδιι8} 

ἔ] 8-δμε διιεῦμβ οἱνίδιι 
8" -διι8 

ἐ] [9ἄδιιϑ δμδιι8 8μ- [τνἰντι5} .8 ὦ - ἢ Ζιυεϊ:πιὶς “τὶ εν μνσσνο 
ἐδι.8] β ' 



818 Ταθίο εἴ 

12, Το Βίοπιβ "η"ἄμ- 'διιῖρ᾽, "αε- "αομ- “μοδὰ οἵ οδεο᾽. 
---“ὦ.««-,...- 

ΡεΟΙάρ., Βαμεῖκῖε θτθοκ. Π[ θα, [δ ἴη. 
--το .--.ὄ ..ὄ.ὄ..ὄ. -- -- ---- 

Ξε - --- 

ϑίηκ. ποπι. ["η"ἄμ-8 “δ ϊρ᾽: "ὅἂά- «ἑᾧ ναῦτον » νηῦς πἄο-ὲ-8 

πἄσ-αηι νῆα ναῦν πᾶτ-εηι, ηᾶρῖα 

πᾶν-ἀ 8 νησ ὅς νεώς πᾶνυ-ὶβ 

πᾶνυ-ά8 γνη-ὃς νεώς πᾶο-τ- (ἀν, ἱπᾶρε; 

πᾶνυ-ἕἔ [νη] πᾶν-ἢ 

γνη-ἵ πᾶνσ-ϑ 

θη. οὐδ. “νηοῖν ᾿ ἀαὲ. 60]. ἰπβέν. φπᾶμ- 
ὀδηνάνε 

ζϑῃ. 06. πᾶν- ὁ 

--..ὄ --.. 

[δ 5-ὅν ἱνη-ῶν γεῶν τὰς 

φι- ι-ςΠι΄έἴἢ.ι 
ἀρμᾶψ-8 τσ -αἷ: 'ἄω-ξύώ "αν-σί, νην-οἱ [νἄσιδως) 

Ι 

-.-.... .... -..... -.- --- .--.ὄἕἔ ΝΙΝ .----- 

ἀδὶ “Ὁ. ἐνά-δὰ- -το- πᾶμ-δλψάς ᾿γανοὶ, ντυαι "ᾶτ-τ-δας 

! ΝΕ 
ἱππεῖς. ἐν ἄμτὀλλε) «αὐ )}: πᾶν-δαί ταῦῖ- φι [ναυσὶ ντεςῦ) [πἀτύδιι:] 
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ΡεΙάς.  βαμεκεῖε. ὅτοοῖς. Τιδἰΐη. Ττῖδ. 0.Η.6. 

αιι-8 ὋΧ. ΟΥ̓: Ισᾶαύ- -ἢ βοῖ. -ς) βῶς δδ-8 ὃ ἰξμο 

δον-ενι, ὕπεδτ. [δοίη η- " 

δονϊ(α), [δονε)] 

1ομ-6: 

κνἢ. 80]. ἰηδέν. : 

Ψ 
5}, “βίον 8}. ἔδπ. ἴοο. σάσ-δἐ 
(᾿ομτομ-δῦ 

-- --, ο΄... 

(μλμτῶβ ον "φον- κοσαν να θά σο βόν ἐδηλοντν 
8 Φ 

Ὁ (ἔφομεσάτ-ἄνι ρόπᾶνι [βο-ῶν δουτοηι δομηι ἰδ η- Κμο 
«πε 

ἅ-8 -ϑῖ -δἰ (ἔχομε σότδιε βου-σί [δεῶδιιϑ δδδιι8] [δμα 8] ΟΙμον ΕΥδηΚίδα 
“8: «δ᾽ Ὁ): τε [σμο"}] 

ἤεῦλ- -πις (ὃ 9 [βουσι] ὑϊμμα δῦ-ὁμο [διαί] Ὁ ]μον ΒδηΚέβῃ 
“δ. -πν- ): σμοη 

Ἐπ δλϊ(α) -πηο) ἰσό- διέ ἱβονεῆ [δᾶδωιν, δδδιι}. βμαδ ΠῚ ΠΟΙ, ΒΊδηΚίδα 
σμΟῊ βου δὴλ(6)- εἴα Ἰ 

τι 



920 Αἀϊοοϊϊνοθ πὶ Ῥεοποιιῖπαὶ [βοχίοη. 
-.« ὃ... ..-.--.-...-.--.--ς-- 

Ιῖη 1μαἰΐϊῃ, Β᾽Ιαγοπῖο, δηὰ ΑΥΥδη, 846 Ὁ 8146 σι 

ῬΓΟΠΟΙΠΒ Β υ οὐ] Ὁ 80 οα]]θα, ἅτ ἔοιπᾶὰ ἃ πα ὉΘΓ οὗ ἀογιναίνθθ 

ἔγοπι ῬΥΟΠΟΌη8, 8πα δα͵θοίγοβ ἀου γα ἔλθ] ΠΟΙη8, ἔργ πιϊηρ ΠΟῚΓ 

68868 ἃ8 ῬΓΟΠΟῚΠΒ ἀο. ΤΆΚΘ 88 ΘΧΑΙΏΡ]68 [)αἰ. {2-2,-8 αἰ-ἰον᾽ τι-ἰὉ 

8σ᾽.ι-8 ἐδίμ-8, ΑἸ πουρἢ [Π6 ρον 6 Β᾽πριϊαν οὗ [Π686 ΨΟΓΟΒ --- [ἢ 6 

ΟΠΪΥ͂ 0886 ΜΈΪΟἾ ΘΟΠΟΘΙΏΒ 08 ἴῃ ἢ6πὶ --- Παἀ ἐ!6 ποὰῃ οπαϊπηρ' 

88 ὙΜῈ]1, Ὧἃ8 ρθη, 86 1οῖξ, ἀαἰ. πε ΐὶδ ἰβιῖ, ἀαὶ. ηπδιὲ δοίαθ ([ῸΓ 

(86 ρθη. ἰπ -Φ ὁρ. 8 419). Ο.Ο[Ι. ἐνο)ὲ “μγ᾽ ἐα-ἰἷ [6118 ἐο- 

«ρ ᾿ἰαπίυθ᾽ ᾿πὔποσίά ταυϊέυθ᾽ ἀγμσὶέ 'Δ1108. 85|.ν. α-ἰαγά-8 
ααἰο ν΄ Βυρο6}}. ζα-ἰαηιά-8, ὅ-πα-8 ᾿'ἁπυθ Αγοϑί. αϑ-ῦα ᾿ἀπυ8᾽, 

51ι. υἱξυα-8. Ανοϑί. οῖϑρα- ὅ,Κν. δάγυα- 41} αἀάξῥίμα-5 ᾿τὶρεὶ, 
οὗ {86 τὶριῦ μη, βου μουϊγ᾽ ηιασἰψαηιά-8 ταϊἀτηοϑι Αγαβί. αδαδ- 
«ἰεηια- ᾿ἀθοροθί (α-δάα- ῬΓΟΡΘΟΙ͂Υ οοΥ]688); δυῦ ἐπῃ6 Ατγαὰπ 
ΜΟΣδθ οὗ {18 οἶα88 4180 δάσο {π6ὸ ποὺῦῃ ἤσδχίοη, βοπιθ οὗ {πῆι 

οἴἴϊθῃ, οὐμϑυϑ ΤΆΓΟΥ, 88 Β.-. ἀαί. οὐδρᾶψα Ὀδδίά6 οὐδυαβηιᾶϊ, 

Αγοβὲ. βϑη. υξϑραπῴηὶι Ὀθ8᾽40 υζϑραρόφηι. 

Βαυΐ ἴῃ Ομ ηϊο, ἰδ ηΐδη, δηαἂ ΑΥμ θη 8 ἢ 6 866 

[Π9 ἱπῆοχίου οὗ ῬΧΓΟΠΟΊΠΒ ΔΡΡ]164 ἴο ΔῃγΥ δἀ]δοῦνα δἱ «1]}. 

ἴῃ απ ηΐο ῥΥΔΙΏΙΏΑΥ (8 Κὶπα οὗἉ δα]δοίϊγαὶ βοθχίοη ἢ) 18 

081164 {π6 ϑέτομρ Ποϊθηβίοπ, 8ἃ8 ὁρροβϑᾶ ἰο ψηδὺ ἰ8 οδ]]6α {Π6 

ἌΝ οδῖκ, ὑῃ6 Ἰαΐίου οὗ ὙΠΟὴ ἢα8 δγίβοη ΟΥ̓ {Π6 ἰγϑηβίου οὐὁἨ 86 118 

ἰο {Π6 5-ο͵α88; ΘΧϑΙ 108 ἃγθ Οὐοἰἢ. ποπι. ρ]. δέέπαάϊλ 1κ6 ῥάϊ 

(ορ. 8 814 Ρ. 214), Ὀ68146 ψ  ϊοἢ 18 ὀδίήμμάαηδ 11 σιηπαηβ. ΤῈ 

ΠΟΥΤΊΘΡ ἰ8 {πΠ6 Ο]46 Γ᾽, πὰ 18 {π6 τὰ]θ σψθη {16 δἀ]θοίϊγε ἰ8 

864. ῬΓΘΟΙΟΔΕΎΘΙΥ ΟΥ 88 8ῃ δἰἰγ θαΐθ ποὺ πῃ ΔοσοΙρϑηΥηρ 

ΑΥΓΟ]6; {ῃ6 Ἰαύο ΔΌ86 ΘΗ [Π6 868 ὝΘΙΓΘ τη846 8.05 θη }γ 68 

ὈΥ πηθδῃ8 οὗ {86 βυ!ῆχ -6η-, ἀπ ἴὉ 18 υϑοὰ δέον ἐμ γίϊοϊθ ἀπά 
ἸΠΟΒΟΪΥ ὙΠ6Γ6 ἰδ6 δα]θοίγο μ88 {86 γαϊὰθ οὗ ἃ βυθδβίαπίϊν (860 
Π 8114 νΡ. 88). Προϊποα Πκθ ρσοπουῃβ: Οοἰἢ. τη886. ὀἰέπααηι- 

“πα ηἰαγαηηηα ἀγάϊηγαπιηια παγαάγζαημπα (μοι. δὶ α.-8 τ α7}-8 

ἀγάϊη-8. δαγάκι-8) [ΟΠ] ηρ ῥαηηηα, αἷδο ὀϊπαάάϊ τ] πη ῥάΐ, 

8.406. 

1) 190 Νογον, ὕνον ἀΐθ Αἀ᾽οοξϊνα ἱπὶ Πϑαίβοιοα, Βοεὶ. 1863: [68 
Ὠουΐδοῦθ., ἱη8Ὁ0. ψοϊβοιθ Αἀ͵οοϊδνυμπι, Οοτιμδηὶα ΙΧ 137 ἢ-.- Ζὺγ [(οἢτο 

γοῦ ἀογ ἀθαίϊδομθη Αἀ͵οοξιγβοχίου, Ζοὶίβοηγ. ἀδαΐβος. ΡΒ]. ΓΧ 1 . Ἡοὶὲς- 

ἸΏΔΏΏ, 68 κοὶ. Αἀϊοοῦνυμι, ἀδοτιιδηῖα ὙΠῚ 2571 Ι[. ϑίουογα, Ὀὶθ 
βιαῦῖο Α ἀ)θοι᾿΄νἀθοϊπδαιίοη, Ῥδ}- Βγδυηθβ Βοὶέγ. Π| 98 ΕἾ 
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διέμαἀάϊχξ [Ο]οτηρ "Ῥάϊεξ (ῥὲξξ 18 υδβϑᾶ ἰμϑίθδα οὗ {118}, ὀζἐπαάϊη 

[ὉΠ ίηρ ῥάϊΐηι, ποαΐ. δίἑηπααίτα ἴΟΠοίηρ ῥαΐ-α (αἶδο, τ ἢ πουῃ- 

βοχίου, ὀϊέπαά, 'κ ἀγάΐϊῃ δαγαμ), ἴοιη. ὀϊπιπαάϊζῦε [0] πρ 

Ἐράϊτδα (ῥίχῦβ ἰδ ἰῃ6 ἴοσῃιυ 864), διέμα ἀΐεῦ [0]]ονηρ “ῥάϊφο 

((8Ὠ6 ἔοτγπη υ864 ἰβΒ δὲσῦ):; ΟΙἩ.Ο. ὀδέῥέμέοηιε διηπίο ὀζέμίθγο 

διέπίξηι, δίήπέα, δἰϊπίογα διϊμίογο. ΑΒ τορατβ 80} Ὑϑγ Δ Π0}8 

ἃ8 ὀιϊ)ηαάϊχξ : δίχξ 8.06 88 420. 422ϑθ.ΌἩ. Τὴ 406. δίπααητα 

(Ο0.Η.6. διέμέαη) ἴο!]ονγϑ Π6 ποὺμ ἀθοϊθηβίοη ἱπ 18 ϑυὯχ -ἀη, 

θυΐ (Π6 ῥαγίο]6 -α ΔἰΧοα ἴο 1ὑ ββίχῃ ]αύθθ {ῃ 6 ομαϊηρ ἴο {Π6 

ῬΓΟΠΟΊΠΒ, ΟΡ. ῥαη-α (8 417). Ιὰᾳ ΟΕ. οἴμοῦ ἔΌστη8 6ΓῸ ἀγαῃ 

Ἰηΐο (86 οἱΓ6]6 οὗ αἰὐἰτδοίίοῃ, δίήμέξγ Κ 7οπᾶν (δ 414), ὀϊμπέϊι 

{κ6 αἀὐμμ. ΤΉΘΓΘ 8 ΒΟ βγσϑῃρθηθθ8 ἴῃ Οὐ. ἀαΐ. βίπρ'. ἔβιη. 

δήμαάλ {|κὸ σίδάϊ Ὀοδιάθ δίφάϊ; θὰ ΟΕ. διπέονις Ο.166]. 

ὑϊμαγο 16. ῬΓΟΠΟΙΙΪΠΑ] ἐοστηΒ, δπᾶ ἀουθέϊ]θϑ8 δι τορτοάϊιοθ 

ὑπο86 υϑ6α ἱπ ῥγοθίμηϊο Ομ δη]α. 

ἴῃ ΤΙΙπυδπῖδη, Μ{Ώ6γ6 [Π6 ΘΠαΐπρθ ΡΘΟΌ ΑΓ [0 ΡΓΟΠΟᾺΠΒ 
86. ἴουπα ΟΠἹΪΥ͂ ἴῃ {π6 τηββο]π (πθαίοῦ), ἰδ τϑϑυὶβ {παῖ 

δἀ)θοίίνοθ αἰ Ὁ ἔγοπλ ποι μ8 ΟΥ̓ ἴῃ (πἰβ ροπᾶάθσ. ίαβο. βίης. 

γογάπι σογαηιδ, Ρ]. σογὅμιβ, ἀι8] σεγόηι σογδηι, ΙἴΚ6 ἑάηι ἰαηιὸ, 
ἐδρι8, ἐξδιι(-αὐδηι) ἱδρι(-αὐδη). ΤῊΘ ποιι. ρ]. 18 σογὲ ἴοῦ ἔσογδ 
(οΡ. φονδ-7) 8δ8 δραϊηβὲ ἐξ απ ([86 Ιαἰΐθὺ δοοθηίθα [πὸ (πὸ 

Βιιδδί, οἰδκαῖ), ὙΠΟΓΘ (μ6 αἰ ἘΌΓΘΠΟ6 ἰῃ δοοοηὺ 18 για γ ΚΑ ]6, 

6Ρ. ἴῃ6 ἅἄπαὶ! πιᾶ80. φογὼ ἔθπι. φογὰὲ 88 οοπίγταϑίοα σι ἐτάν 
ἐδεασὶ; ἴμ6 δοοθηζυδίίϊοπ οὗ "σογξ ἰΒ ρῥγογθᾶ ἰο Ὀ6 0]46Ρ ἈΥ͂ 

α΄. τοί, χαλοί (1 8 611 ρΡ. δὅ86); οἡ ἐμὶ8 ἀἸΌΓΘΠΟΘ ἴῃ δοοθπὺ, 
866 ΒΕΖΖΘΗΘΘΙΡΘΡ ἰῃ ἢἷβΒ Βοϊτᾶρο Χ 204. ἥῆο 8ῃου]ὰ δαὰ ἐδ 

Ὠθαΐ. βἰηρ. σῦγα ἴογ ἔ-α-α [ΟΠ] οί "ἰα(α) τα Ῥγυθβ. δ-ω 
(8 2217 ῥ. 110), ἀπά 86 πϑιυὶ. ρ}]. σογαῖΐ [0] ρ ἐαΐ, 6. δ. ἐαῖ 

φογαῖ ἼΔΘα Ὀοπα (θα), 866 8 428: ὑβ08}}}7 ἔπθ86 δα]θοινθ 
[ΌΤΠΒ ἴῃ -αἱ ἃ16. 8048 88 βάγουθβ. ΕἾ ϑανφαὰ-8 ᾿ϑυγοοῦ: 

ϑαἰαἰδέάνι βαϊα δηι8 Ἰ|κ6 ἐμϑζοσίάηι ἐιιϑ)έξηι8 (ποτη. βίπρ. ἐὴβθφοζία-8 

᾿ΘΡίΥ), ὈΥ̓͂ αβϑοοίαἰϊου τἰ ἐμ ἔδπι. βαϊαὴ 8αἰαξίδα (Π 8 110 
Ρ. 884); ορ. αοὐϊι. πιᾶβ80. λαγάμιβ μ]. λαγά)άϊ Ὀδθῖά6. ἔθπι. Ρ]. 

᾿αγα7ῦβ. ΤῊΘ τϑᾶβϑοη ὙΠΥ ἐμ ποηϊ. ρ]. τιᾶ80. ἰ8 δαζάϑ, ἀπά 

ποὺ 9αἰαδ, 111 ἐμδφέδ, 18 ἐμαὶ δὲ ἐπ6 ἐἶϊϊηθ ὅ)78 86 ποῦν ἀθβου ΠΡ, 

ΜΠ Θη ἰΠ 6 ὁ886- ΘΠ αἰ ηρΒ ΒρΓΘδα ἔτοπη ῬΤΟποὺπβ ἰὼ δα ]θοίίνοϑ, {16 
Βιυρσηδηπ, ΕἸοπσηῖα. ΠΊΙ. 21 
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ῬΓΟΠΟΙΙΪΠ8] ΠΟΙ]. ἢ]. π|680. Β:ΠΠχ Ῥ-οὐ Παὰ δἰγοδαν ἀγίγθῃ οαξ 

{Π6 οΥἿ πα] ϑπαϊηρ "-ὅ8 ἴγοπι 811 που βίθπιβ (δ 814 ρρ. 214 (.), 

δηᾶ ἰδὰ8Β "οὶ 8 ποΐ τϑραγαθα 8ἃ8 ἃ βρθοὶδὶ οπαϊηρ οὗ {πὸ 
ῬΓΟΠΟΊΙΠΒ. 

[Ιῃ Ανημοηΐδῃ {ἢ6 ΡΓΟΠΟΙΛΪΠαὶ ομαϊπρβ -. (ἀαΐ. 106.) ἀπά 

-ὖ (4 Ὁ]. 8150.) οοὐἹὰ Ὀ6 υϑοὰ ὙΠῈῊ ΔηΥ δα]οοϊϊνθ, 88 ϑγδιοπ 

(δεν ᾿ΠΟ1γ) ἐΟ]οτίπρ ογμπι (8168) αὐμι (οὐμου. (α 
ΜΟΙ ΑνΏ. -μὴν οχίοπαβ ἴοὸ βι βίβηςγοβ, 88 Παγάμ, ΟΡ. 

Τιοὐΐ. σγέκαπι ἴῃ ἴμ6 [Ὁ] ονηρ Βθμαῦ.) Οοπιραᾶσο ΗδθΒΟΕ- 

ΤΩΔΠΏ, Ζ βοῦν. ἀον ἀδιίβοι. τοῦ. αο8. ΧΧΧΥ͂Ι 128 {ἢ 

ΒοΔΡΚ. Τ|Ὸ δρρίϊοδέϊοη οὗ 9 ϑηάΐϊηρα οὗ ἐδ9 ῬτΟΠΟυΠΒ ἰὼ 

φαϊθοίνοδ πιθδέ Ὀο ἱκορί ἀϊδέϊποὶ ἔγοπι οὐ οῦ οχδπιρὶθα οὗ ἔδοδθ οπάϊπρε 
ἐγαπδίοττθα 0 ποὺ πβ ἢ βΟΠΟΓΔΙ, Ββυσἢ 88 βΚτ. οὐζδα πάοξηα οἸ]]οπίηρ 
ἰόμα, Ῥαϊὶ 100. ἰσκαδηνέηι (ἰπβίϑδὰ οὗἉ ἰδ) [ο]] οντίης ἐαδηνέης, δ]. ᾿δκαδικᾶ 
(ἰπείθαὰ οἵ ἰσκᾶ) [0] νης ἐαδνιᾶ, τ. ἵπποι, καλοί [Ο]]ονπρ τοί, [,δι. 
“ξηϑᾶγμηι δοηᾶγιβ [ΟἸ]οπίηρς ἰδίάγμηι, Ο.0.8]. γαᾳκολχᾳ πουηΐᾳ ἴΟἸ]οπίης 
ἰ90)ὴᾳ. ΟΥ̓ Θουγβ9 ὁ οὐπηοὲ πο ὙΠ ΘΙΒΟΡ ἔἶἰ0 δ) θοεγ98 ῸΓΘ πού ΒΟ ΘΕ πη Θ8 
ὉΥΓ δἰἴπαγβ ἰδ6 ἢγϑὲ ἰὸ δἀορὲ (818 ᾿Ἰπβοχίου ἱπ ἐἶι680 ᾿πβίβῃοοδ, 88 ΘἰΒΟΎΤΙΘΓΟ, 
δηὰ {ποη ραβδϑὰ ἰὲ οη ἰο βυϊδδίαηδιεϊνοθ. ΤῊ ἨΔ8 οογίδί ]Υ ἐπ 0886 ἰῃ ἐπ 
Ἰιοιεῖο ἀδί. ἱπβίν. βίη. σγόκαηι ἀαϊ. ἰπδὲν. ἢ]. σγόξκξἔηι (ργνόξκεϑ “δἰη᾽) [Ο]οπίης 
ἐἰι9 Δα]. ἰαδδατε Ἰαδδῖηι (1αὉ-8 ᾿κοοα δηὰ ἐΐδθ ργοβοῦπ ἐάν ἐδηι (ἐα-8 “πα. 

ΡΒΟΝΟΥΝΒ.ἢ) 

8 40Ί.Γ ΤΠδ τηδίη αἰ θγθποθ Ὀοίγθου Ῥ͵ΓΟΏΟΙΠΒ δπα [ἢ6 

τυθαΐ Τ]Δ] ΟΣ Ὑ οὗἨ Νοιη8 ἰ8 ἐμαὶ {Π6Υ ἃγθ ἰοτιηθα ἔγοτῃ ῥοῦ ΔΓ 

τοοίβ, ΜΪοἢ ἀγο ο6116064 Ῥτγοποπιηαὶ Βοοίθ. Βυὺ {ΠΟΥ α8δο Πδᾶύθ 

1) ΜδῺΥ οὗἁ ἐπ9 νοῦ απὰ οβϑαγβ οἰξοὰ ἴῃ (πο ἰοοίϊποίθ ἰο ρᾶρὸ ὅ2, 
φοιὰ υπάοῦ ἰΠ6 γὙδγίουβ πουμτοδδοβθ, ἱποϊμὰθ ἃ ἀϊδουβδίοη οὗ Ῥγοποιιῖηδὶ 

ἄογθ. 0 ΠΙΔΥῪ δἀὰ οῖθ, 88 ἀθδὶ της τὶλ (Π 6 ὙΠ016 δα 76οὲ οὗ Ῥτοποῦῃ, 
ἐπὸ ΓΟ]. 

Οὐ (89 Ιπἀο-Θοτιδηΐο Ῥγτοποῦηβ ἰῃ ζομῃθογαὶ: ΒΟΡΡ, Υοτ- 
φλοΐοῖι. αταπ. 115 88 8260 Π ρρΡ. 101] (6. Ββομ]οίοἶ ὁ Υ, Οομρθηάϊΐυπι " 
ῬΡ. 908 (ΟΞ ΕἸ. ΜΩ]]Οον, ατνγυπάγίββ ἂοσ ϑρσδοῦν. ΠῚ δ68  Ροὶίϊ, 
1)Δ8 ἰὰρ. Ῥχγοποπιθη, Ζοϊ(βοιγ. ἀορ ἀθιυέβοῖ. ποσῷ. αθ8. ΧΧΧΠῚ 1 δ᾽ 
αὐπίπον, ὕν. ἀΐο Βοάουΐαης, υπὰ Εἰπεποϊϊαπς ἄον Ῥγοποπιίπα το Ὁ68. 
Βοκίθμυης δυΐ ἀΐο ἰαἰ. πηὰ μγτ. ὅρυ., ϑοουοὰθβ Μ|800)1. οτἷέ. 1 113 δ᾽. 
Κυίξαϊα, ὕὈπίογθυσπυημοη δυῦ ἄοπι αοῦ. ἀογρ Ῥγοῃ., 68. ἀοὺ ἰδἰϑίῃ., 

Βιϊσπηρθῦον. ἀοὸς ϊομον Αἷς., 1870, ὑρ. 7 (ἡ. Ε. Μα]1ον, δου ἀθπὶι 
Ῥτοποβεθη, οἷῃ Βοϊϊγδς ΣΌΣ δἰ πιοίηθη ΞΡΥΘΟΒΙΘ το, ῬὨΐ10]. Υ 228 
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ΤΩΔΏΥ ῬΘΟΙΠα ΓΙ 168. οὗ ἱπῆοχίοπ, ΜΟΙ Δ͵Ὸ ΔΟΟΟΓΑΪΠΡῚΥ παρὰ 

ἴΠ6 Ῥτομοιμἶηαὶ ΘΟ] βίοι. 

ΤΉΘ686 ρθουν 168 δγὸ οὗ ἔπγθο Κη 8. 

Ι. Το ὅδδ6 Ἐπαϊΐηρ 18 δῦ} αἰ δυο ἔγοπι ἐμαὶ οὗ (ῃ6 

ΠΟΌΠ8. (ΟὈΠΊΡΑΓΘ, [Ὁ ΘΧΘΠΊΡΪ6, ἔπ 6 πότη. 860. βἰηρ. πουΐ. ΞΚν. ἐά-α 

1ιαὐ. ἐϑίν-αἱ 838 οοπίγαδίθα τι ψμσά-α 7εσμτηι. Τὰ μάγου ϊαγ, 

10 18 ᾺΓ ΤΊΟΓΘ ΘΟΠΠΟΏ ὙΠ ΡτΌποῖη8 ἐπ8ῃ ὙΠ πουπβ ἴο ρῖνθ 

{μ6 ἔυποίίοη οὗὨ βοπηθ αἰδβίϊηοί οδ86 (0 8ῃ υπἰπῆροίθα ἔοττη, βοῇ 

88 ΚΚν. ηιᾶ αν. μὲ ᾿χθ᾽ (ορ. 8 185 ρρ. ὅ1 ἔ. 

Ατγᾶῦ. ΜΕ ΠΘΥ͂, 85κκν. Οτδπι. ΡΡ. 179 Ι΄. Βδγ ο]ο86, 
Ηαπάδυοι ἄον αἰγδη. αἰ οϊςίθ, ὑρ. 102 ἢ 7146’, Ὠϊ6 Βιο] ]θης, ἄοτ 

ΘΚ ὕβομ θη Ῥτγομοιϊΐπα υπὰ Ῥαγέϊϊκο]η, Ατ. Ἐογβοῖ. ΠῚ Δ. 

Οτοοῖ δὰ [ἰ]106. Μ. δοβμπιίάξ, Οοπιπιθηΐ. ἀθ ργοποπιΐπθ αυσαθοῸ 
οἱ [δπο, 1882. ΗΘΏΓΥ, Ῥεόοίϊβ ἀθ συδηληδῖγο οομιραγόο ἀπ ρστθοὸ οἔ ἀὰ 
Ἰαϊη 5 ΡῬρ. 246 844. 

ατοθοκ. Κὕδμηοσ, Αὐβέθην). στγδιθση. ἀθτ ρστίθοι. ὅρυ. 15 ρρ. 445 
α. Μογον, ατίϑοι. ατδσμμι. ̓  ὑΡ. 880 δ, πὸ Αὐΐπον, Οτίθοι. αγϑπιμ. 
(1. ΜᾺ110Γ:᾽ ε Ηδηὰδ. ἀογ ᾿η]6488. ΑἸ οσίυπιδν. 113) ὑη. 129 . Βοκ πιο]  ΐπᾳ, 
ὕνον ἀθη ΟθΌγαθοι οἰηΐροῦ Ῥγοποχαηΐηδ δυΐ αἰἱέ. [πϑο τί ξοη, 1882, 1885. 

Ι4116ὲ. Κύπηθρτ, Αὐδίμνὶ. ἀταπιπι. ἀθν αἱ. ϑργυ. 1 3717 , ϑδϑέο]ξζΣ, 
1. αταμπι. (1. ΜΆ]]οτ δ Ηδπηᾶν. ἀδγ ᾿γ1458. ΑἸϊογίυσηθνη. 15) ὑρ. 845 ἢ. 
Ε, ΝΘιυο6, ΕΟΓΙΘΏΪΘΉΓΟ ἀθν αι. ϑρνυ. 113 118 ἱ Ἐν, ΒδοποΙοτν, αταηά- 
τἶδδ οἰο. (860 ἢ. δ4.. Μονρυοί, ἀϊο Ἐπυνοἰςοαηρ ἀογ ἰαἰ. ΕὈΤΙΩΘΏΙ] ἀσης 

ῬΡ. 141 (Δ. ΚοΟΊΡΟΣΩ, θο δηἰααδ ῥτοη. 1, δἰϊποταπι ἔογιμα, 1888. 
ΚοΙίΐϊο. Ζουββ- ΕΌΘΙ], Οτδμπι. Οο]ϊ. ΡΡ. 824 8).Ὼαᾶ. ϑϑιοῖΐςθ8, 

[τ Ῥγοποιίμα)- Ποοϊ ηδίϊοη, Κυδη-Βο}]ο ογ᾽ 5 Βοὶίγν. 1 468 ( 7646 »:, 

Οο]ῆο οοϊθηβίοη ὑῃ. 100 Η. ἘΔΡΟ6], Κοὶι. διαάϊοη: Ὧδ8 Βοϊδέϊναπι, 
Ιπβκχίοσίθ ρῬογβδη] σοῦ (ἀπά ἀοπιοηπδίγαινο) Εὐγνδγῖον, Νοίδο δυβϑθηΐοθ, 

Κυδη-Βο ] οἱ οἶον 5 Βοίέν. Υ 17 Ε΄ 
Οοτιμδηΐο. ἀτίπιπι, Ὁ. τ. 13 (1810) Ρρ. 102 δ. ΚΕΚΙ]υζο, 

Νογθϑθη, ΒΘ, ΔΩΝΟ], Ῥαὺϊ δ ατυπάγββ ἀθγ ρογδη. ΡΟ]. 1 391 δ᾽, 
498 Δ, 621 (. Βυπιροϊὲ, Ὠϊ0 ἀθαΐδοιθη Ῥτγοποιαΐπα ὑπὰ ΖΑμπὄτεοτ, 
1800 Βταυπο, ὍΘοὶ. ατδιημ.᾽ ΡΡ. 60 (Ο,.( 1616π|ὶ|, ΑἸ Πποοπά. Οαγδπμι. 
ὈΡ. 195 δ' ὙΙι͵ τέο, Βοπιουκυπζου ὕδον ἀδ8 πουᾶρβ. Ῥγοποίηθη, 1877. 

Βα! ἐο-ϑ᾽!αυοηΐο. διιίἐ δ, Βοιογκυηρθη ὥδον ἀΐθ ῥγἰπιϊεῖνοη Ετ- 
ψὄτίοΥ ἀογ 0811. υπὰ 8ἷδνυν. βργδομοη, Κυδη- Β ἢ] οἰοοτ 8 Βοίέν. ΠῚ 880 ἢ, 
1ΠΙ 91 Β΄, 1294. 1, Θδ]κΐοπ, Ὠο Ὠοοϊ]ϊπαΐ. πὶ 81αν.- 1}. ἀπὰ αόεη., 108 

ΒοΟΒΙοΐομ 6 τ, [Δΐδυ, Οατατπι. ΡΡ. 194 Δ΄., 216 . Κυτβομδί, αγϑιηπι. ἀ. 
᾿είαα, ϑργδοῖθ ρῃ. 329 αἱ. Βοζσοηῦογίοῦγ, Βοίίτ. σὰν αοδοῖ. ἀ. 111. ὅρτ. 
ῬΡ. 1614. ΜΙΚΙοδίοι, Ὑονρίοίοι.. Οσαπιτα. ἀθν δἷαν. ϑρυ. 1Π2 ὑῃ. 4 ἢ. 
1,6 8] θη, Ηδηὰδ. ἀθν δρυϊχ. βρτγδομοῖ ΡΡ. 80 ἢ. 

ον κα ἐγοαιϊπρ ΘρΘοί ΘΙ οὗ ῥτοπουμβ πὶϊῃ σοηὰον αἰδιϊηχυΐϊδηοα, οὗ 
οὗ Ῥδγβοπ8] Ῥγοῃοῦπβ, Μ| 1} θ6 οἰϊθὰ ἱπ ποῖθ8 ἰο ὃ 408 δἀπὰ ὃ 488. 
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ΤΠ686 ΑἰΒθγΘμοΘΒ ἴῃ βοχίοηῃ ὙΟΓΟ ΟἸΘΑΥΪΥ ΙΠΟΤΘ ΟΥ 1688 

οοπηθοίοα τἰδῃ ἃ οὐαὶ ἢ ὙΔΡΊΊΘΏΘ88Β ὙΠΊΟΝ 18 866 ὴ ἰῃ (Π6 68868 

οὗ ργοόποῦῃϑ. ῬΙΟΠΟΠΙΪΠ8] ΓΟΥΤῚΒ ὝΘΓΘ ποὺ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΠΥ 80 ταϊπυΐοὶῦ 

Βιθαϊγν ἀθἃ ΟΥ 80 ΟἸΘΑΙΥ ἀοῆπορὰ 486 ψῦα {πΠ6 οδ868 οὐ ἐῆθ 

ΒΟ. [Ιὁ ψὰ8Β ΟἿΪ ἰδ οοηβίαδῃλ ΘηἀΘΘΥΟῸΓ ἰο ΘΟΧΡΓΘΒ5 

ΒΙΠΉΪΑΡ 1868 ΟΥ̓ Β᾽Π}Π|8᾽ [ὈΥΠῚΒ ΜΈ1Οἢ Ὀτουρηῦ ἀροῦν ἔπ 6 τπογθ 

ΟοΙμρίοίθ δρτθοιηθπὺ ΟὗὁὨ ΡῬΥΟΠΟΙΠΒ ὙΠ ΠΟΙΠΒ, 88 ὙὙ 866 ἰξ ἴῃ 

ἐπ6 βίου] ἀθυθὶορομηηθηΐ οὗ αἰ ἔδογοηὺ ἰδηρθδρο8. 

2. Α Βυμηθοῦ οὗἩἨ οᾶ868 ἔζὼὸ μὰ ῬΓΟΠΟΊΠ βέθπ8 ἤδΥθ ΔΙ ΑΥ͂Β 

Ὀθθη οχίθπαθα ὈΥ οογίϑη 8 ῆχοθ ΠΟ ΤΟ Ρ]δοοα Ὀοίοτο 

{π0 ΟΔ86-Θηηρ, ἰο αἱὰ ἴῃ ἀαἰβέπρυ ηΐηρ ἰδῇ6 οϑ808. [Ι}ἢη 

ἴπ086 {π6 ΟΑ86- Ομ αἷπρ' 18 ΒΟ 68 ΟΠ6 ΘΟ ΠΑΡ 0 ῬΓΟΠΟΏΠΒ, 

Δηἃ βοιηθίϊηθβ 1 18 ΘΟΙΏΠΠΟΠ ἰ0 ἐποπὶ ΜΙ ποιη8. ΤῊ6 πηοδὲ 

᾿ωρογίαπὐ οὗ ὑπ6 θ]οιηθηΐβ ἐππ8 ᾿μύθυΟΥΘἢ ἰπίο ἴῃ6 οΆ8608 οὗ 
ῬΓΟΠΟῸΠΒ 816 -8η1- δηα -8,- -8-. ΕἸΧΘΙΏΡΪΙΘΒ: ΚΡ. 106. ἐά-8η:-ἰ5 
80]. ἐά-βηι- ὦ (οΡ. οἵκᾶσ), Αἰ πουρῃ {π6 δοο. 18 ἐώτηι μαι 
(ορ. υγκα-); ᾿Αιυγοβί. 40]. ψτ-δηια, Ὀὰαΐ ποιῃ. ψῆ-ὁ ἱνοβ᾽ ; ἀδέ. 

5Κγ. ἐά-δυ-αἱ Οοἴμ. ῥὲ-Ζ-ἀλ (ορΡ. γοά. διραραίψαί Ααοἱι. σίδάδ, 

θαΐ δοοὸ. ὅ5κῦ. ἐάτηι Οοἰῃ. δ ἢ. Ἔ86, ||8, ἐμαί (ὁρ. 8Κτ. 

ἀξυᾶ-η}). 
Ηον ἔδοϑο ρϑγί 6168 ροὶ ἰπίο π6 ψογὰβ οδὴ ρΌΠΘΓΑΙΙΥ Ὀ6 

δὴ σιϊουὶ αἰ ο]γ. ΝΟ 58}4}} ὀχρ αὶπ {Π6 ἴοστηβ ἱπ ἀοίδϑιὶ 

ἰη {86 Βιιοοθθαϊηρ ρΑΓΆΡΤΆΡΠΒ. ϑοῆ ἃ ψοτὰ 88 “Ἰπβουο πη" 
ΟΔΠπΟῦ ΡΓΟΡΘΟΙΥ ὈΘ6 υϑοᾶ οὗἁ δ8Δὴγ {μ6π|. 

8. Οαδ808 οὗ ῬγΟΠΟΌΠΒ, ΠΊΟΓῸ ΠΘαΌΘΗΟΥ ὑμδπ ὨΟΌΠ8, αἰΐγαοὶ 

οογίαὶ πῃ Ρδγί 6105 ψοδ Ὀδοοπο αἰῆχθα ἰο ἐμοπὶ (ορ. ὃ 186 

Ρ. 62). ΕῸΣ Θχϑρὶο: ἔ-ορι ἔσο πηι ἴθ 5Κν. ἰάτ-άηι ά, 
μοο ἡπτάηι 'θιπι, δυπο᾽, σαψ-άηι 'ποβ᾽: -ἶ ἴῃ {ῃ6 ΠΟΠ|.-Β1ῃΡ. 

ΟΙΡουβ. μα-ιο αΥ. "οὐ Ὁπαὶ γοπάοτ᾽ (μὰ οὗ-τος); -ὁ ἰῃ [0 
ὨΟΠῚ. βίηρ. [,αἱ. φο-ὶ φιῖ, ΟΙϑαᾶχ. Α.Ά. 88 μα ἴου "80-ὁ, δπά 
οἶμοσβ. [ἢ νὰ ἴσῃ 0 τϑοογάθαὰ ᾿ἰδηριαροβ. ὸ πα δοίθδ! 

θ6α β00} ΔΡῆχϑθβ δβ ΟἿ. -ἶ 'ἰπ οὑτοσ-ΐ, [,αἱ. -οὐ (-Ο) ἰῃ ἦξ8-6, 

ΜΠ ἃ ἀοίοο ΟΥ̓ ΘΙΙΡΠδ[6 πηθϑηΐηρ. Φιδ8ὲ 80 τησϑὲ ὑΠ6 ΓΟΥΠΊΘΥ 

δἰῆχοθ ἤδυθ ὁη060 ᾿δᾷ {6} ΟὟ ΡΓΟΡΘΟΙ τηθϑηΐηρ, ΔΙ ΠουΡἢ Μ6 

ΓΘ ΠΟΥ͂ ἴπ ἰἢ6 ἀΑΓκ 88 (0 ψμδὺ ἰδ ΟΥΑΙ πτὰ8. ΑΠΘΡ (ΠΘῚΓ 

στοῦ ἀ-πηθϑηΐηρ ὈΘοαπ6 ΘΑΚΘηΘα δηα οΟὐϑουγοα {Π6 ΎΥ ὈΘΟΔΠΙΘ 



88 4017.4038.(. Ῥγοπουπδ ἰῃ Ὑ ΐοι ἐ!6 Θοπάθν ἰπ ἀϊβέϊη χυϊθοὰ, 92ὅ 

ΠῸ ΠΟΘ 8η4 ΠΟ 1688 ἐμ8 0886-8ῆχο8; (μ6 βίοοϊς Ὄχϑιῃρ]θ ἰδ 

οί. τη ΟἽ. οι" τξῷίὶ αν. ἐμέ-γε (θοϑ4θ ἐμέ μὲ). 

ΒοΙΔΥΚ. [Ιξ πᾶ ὃθ ροϊηίθὰ ουΐλ ἱπ ρῬαββίπρ (μαὶ ἔμ Ῥγίῃορ]ο 
ΘΟΧΘΙΡ ἢ Ποἃ ἰπ ἰπθ δἰΐδοιίης οὗ ἰπθ860 αἰῆχοβ, ἀοϊοϊΐο ϑιμαρμαιίο, δηὰ 
80 ἴογίῃ, ἰο σψογὰβ 18 ὙΟῚ1] δβαυϊϊοὰ ἐο ἔπγονν ᾿Ιχ οἡ ἐπθ οτἰχίη οὗ [86 
Ῥτοϑιηΐο [πᾶὰο- ἀοττβδηΐο οαβθ- ότι. ΤηῸ ῥτὶποὶρ]θ8 οὐ τὶ (ἢ 0 ΟἹά6Γ 

ΟΆ808 ΜΟΥΘ 01] ὉΡ πιυϑύ Ὀ0 ἐπθ 8810 88 ἰπο8θ ΜἘοΐ ἨΘθ ΘΔ ἐγδοθ ἰῃ 

{πο86 Ἰαΐοῦ ἔοττηϑ. Τὴ ἐογπιδίϊοι οὗ οδθοβ 18 ποὺ βοιῃϑε βίη ἩΔΐοι ἑοοῖς 
ῬΪΙδοθ οὔποθ [ὉΓ 4}]}] δὲ ἃ ἀοδηΐϊξθ ροϊπί ἱπ ἰπὸ ρῥγορίμηΐϊο ρογὶοὰ; ἰδ ἢ 88 
ΔΙΜΑΥΘ ὉΘΟΠ (Οἷη 05 αδἴγοϑιι, δἰ πουσῖὶ ἴὁ ἃ τοῦ 8π161}10Υ οχίθηϊς ἴῃ 

Ἰυϊϑέοτνῖ081 ἐἰπιθ8 ἐμὴ ἱπ Ῥγοιϊδέοσο. Αὐ ἐπΠ}8 ὙΘΥΥ͂ ΟΔΥ ὙΠῸ Οδῃ 800 ἐῃθ 
Ὀοχίηπίηρθ οὗ  ἰηβοοίθα Οο6808,) δὲ Μοὰ. ΗΟ. δοῤιναί-ιοὔγίε, “Ἰοτηθ- παγᾶδ᾽, 
δίααιί-ιογί8 “οπη- παν δ᾽, ἐδλαϊ-το γ ἐδ 'γα10- τ δ᾽, δηὰ ἐἶ9 11κ6. 

ῬΓΟΠΟΌΏΒ 816 ϑ8}}}7ὺ οἰαββίῆθάὰ ἰῃυβ: ἰμοβὸ σὰ 

ἀἰβυπρυ θηαῦ ]θα Οαοπάος (Βοιηοπδίγαϊο, Βοϊαῦνα οἷο.), δηὰ 

ἴπο86 ψιπουΐ ἀἰδι! σι 88 0160 αθηου, οὐ ῬΘγβοῦδὶ ῬΙΟΠΟΊΏΒ. 

ὟΝ 6 ἀἴδουϑ8 Ῥοββθββίνγθ ῬΥΟΠΟΌΠΒ δ᾽οὴρ Ὑἱΐὰ ἴπΠ6 ῬΟΥΒΟΠΑΙ 

Ῥχτοβοῦμβ (88 450 4}, Ὀδοαιι8θ ῃ6 ἔνγο 8.6 80 ΟΙΟΒΟΙΥ οοπποοίθα, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ἔΌΓΠπΙΒ οὗ {π0 βΘΒΙΠΥΘ 6886. 

Ῥτομοιὴβ ἰη ὙΜῖοὴ ἰδ6 ΟΘπ 6. ἴῃ ἀϊβύϊηρ 8} 64.:) 

8 408. Α πυῦοῦ οὗ ἰἴθ86 ῬΓΌΠΟΠΒ αἸά ποὶ ΌΤΙ 8]] 

[Π6]Γ 648608 ἴῃ ἰδ ΟΥ̓ρΊπα] ἰδηρυδαρο ἴτοπι ἴπ0 βϑῖηθ βίϑιῃη, δε 

Β]16ἀ ὉΡ οογίδϊῃ ραρβ8 ἔγοπι οὐ θγβ: Ὁ Θχϑιηρ]6, ἴ80- διηὰ "-ἰο- 

1) Αἀὰ ἕο ἐπ ψοσῖκϑ οἰϊοὰ ἰπ ἐμ): Τοοἰποίθ ἐο ραζϑβ 322 ἔ.: 
ΒΟ ΘΡΟΥ, ΖανΡ Οθδοῖι. ἃ. ἀθαυέδβοι. ὅργυ. ἢ ὑρ. 490 Ὁ [00 Μογοτ, 

Ὑογχίοίοι. αταμηι. 13 δ71 6. ΒβΒέοίϊπιθδ), ὸ Ῥγοβομῖηθ σοϊδεϊνο οἱο., 
1841. ὙἩὲἱπάϊΐδοι, Ὀπίογθυοι. ἅν. ἃ, ὕτδρευθς ἀο8 Ἐο]δνργοη. ἱη ἀθῃ 
ἰάχ. βρσαόοιβοη, Οαυγίϊυδ᾽ Βίιυὰ. Π 201] (8. ϑβο!ιοθιθηῃ, Βοάθηϊου παπὰ 
Ετδζοη ὕδθον ἀΐθ Ὀγοποιαηὶπα ἱπάοῆηῃ. ὑπὰ ἱπίοσσοβ., Ηοοΐονβ Ζοίίδοιν. ἔ. ἀ. 
ὝΝ68. ἀ. ϑργ. 1 241] 8. Βιόαϊ, [1,6 ἐμβὸπηθ Ῥγοποιηΐηδὶ) ἀἄσ, Μόπι ἀ. 1. 8. 
ἀ. 1.1 198 8... 216. 

Ι, Η. Β411, Τὸ Ὀϑοϊοπδίοη οὗ ἔπ Ὠοβηΐϊΐο Ατέϊοϊο ἰῃ ἐπ ΟὙρτ. ἴπδοσ.΄ 
Ττδπβδοίϊΐοηβ οὗ ἐΐθ ἀπιοσ. Ῥ.1]. ἀδδοο. ΧΙ (1880) νη. ὅ1 (3 ΒΟ ΔΩΣ, 
Νονδθ οοχησηθηίαὶ. Ρ]αἰοπίοδο [ταὐτό πὰ ταὐτόν τ ἀρ]. οὕτως υπὰ οὕτω 
οἰ6.] 1871. Τιούέπογ, εἷς υπὰ νογνδπᾶὶθ Ῥγοποι πη] δ] ἀθηβοη, Κυη 8 
Ζοϊξβοιτ. Υ͂ 3986 ἡ. βαυϑὶβθθτνς, ὈΔ68 [φτίθοῖ,) Ῥγοπομλθη γοὶδί., δὺβ ἀθτι 
ἰηἰοττοζ. οηἰδίδπάοη, Καδ πη Ζοίίθοιν. ΥἹΙ 408 ((. Ιοὐΐηον, ὨῸΥ φτίθ08. 

Ἐοϊαἰνβέαδπιηι, ἰδία. ΙΧ 820{Ὀ Κτναῖςζ, Οαυδοβίϊοποβ Ηοχιοσίοθο ἔ: 6 ρὑτὸ- 



926 Ῥτομοῦηθ ἴῃ ποῖ ἐμ6 Οϑηᾶου 8 ἀϊδιϊησυϊβιοά. 8 408. 

ἰορϑίμου τηδάθ ὉΡ {Π6 οϑβ68 οὐ ἹἘΠπΠὶβ, {μθ΄ (ΟὟ. ποι. ὃ ρϑῃ. 

τοῦ οἰ..). [Ιπ {Π6 βοραγαΐθ ἰδηριδροβ [π 686 μοίθγοο! θ ἔΌΤΤΩΒ 

ψοΓῸ Ἰου ]]οαὰ ἀον δηα 8881] θα ΠΟΘ ΟΥ̓ 688, 80 ἰδαΐ ἐπ6 

ΒΥΟῸΡΒ ὈΘΟΔΠῚΘ ΙΠΟΤΘ ΠΟΙΠΟΞΘΏΘΟΙΒ. ΤΉ686 ᾿Θν 6] ηρ8, ἑοροίθο ̓ 

Μιὰ ἰἢ6 ΟΟΙΙΡΟΒΙΠΟη οὗὁὨ Β᾽1ὴρῖ6 ΟΥ̓ ῚΠ8] Ῥγοποὺῃ βίθπιβ ὙΠ 

Θ80}} ΟΥΘΥ οὐ ψιῦ ἀοίοίϊο δηά οἴἶδοὺ ραγί0168, ρτοάἀυοοθα 8, 
ἴαυρα πυθ 6} οὗὨ Δη8]0ρ 108] ἔοστηβ ἴῃ (Π6 αἰ δγοπὶ Ὀγαηοθ8 οὗὅἔ 

[πἀ0-Οδεηδπῖο; δηαἃ ΡΙΓΌΟΠΟΊΏ ἴοστηθ 88 ΜῈ ἰᾶῦθ {Π6ΠῈῚ 816 

ΠΟΙΙΪπιση ὃς οἱ ὅστις παίαγα οἰο., 18ὅ44. Οἰΐο, Βοϊίγᾶρο ΖῸΓ ΓΘ γῸ Ὑοπὶ 
Βοϊανυαμ οὶ Ηοπιον, 1859, 1864. ἩσθηΐΣζο, ο Ῥγοποχζηΐπυπι σοὶ δ υ Οστπὶ 
Ἰἴΐηρυδο αταθοδοὸ οτἰχίηθ δίαυθ πϑὰ Ἠοπιοτῖίοο, 1868 Ιδιμοτὶ, 0 ῥτο- 
ποιηΐηΐρυβ γοϊαιϊυϊβ ΗἨοχηοτγίοίβ, 1824. ὙΔΟΚΟΡηδ 990), 19 [φτὶθοῖ.] ἰη- 

ἀοβηϊίθη Βοϊαῦνα, ΚυληἾ 8 Ζοϊίβοην. Χ ΧΎΥ͂ΙΙ 89 
ὅ. Βοπηιάς, ΖυΣ 60]. ἀογ αἰ. ψοβοϊ) ο ὔζοη Ῥτγοηοταῖηα, ΕῸΝ ἢ 8 

Ζοϊίβοιν. ΧΙΧ 1904. [Ι[,.. ἥανυοί, 18ὲ0-, δἰϑ εἰβάφηι, {118 ἰδι δ, σφιὶ ἢΐο, 
Μόπι. 800. ἔπρ., Π 284 ὁ, ἨΗοΙίον, ὕν. ἀδ8 ὑγοργηρ). ργοη. ἀθπιοηβίτ. 
ἀδν αὶ. βϑρυ. οἷο. 2688 Φδηγθν., ΓΥ͂. Βαρρ]., 104 δ. Οπδδηη, Οοπιπιθηὶ. 
τατητη. ἀθ Ῥγοῃοχηϊηΐβ ἰοσδθ Ῥοσβ. ἐ8 ἐα ἰὰ ἔογτηΐβ (σἰἢ} Εἰχουγβαβ 01 
οἶμον Ῥτοποῦπδ), 1848. Ε', Ἢ. Βομιίὰἑ, Ουδοδβίϊζομοβ ἀθ ῬγοποσαΪϊ ΠΌση 

ἀοιποπδίγαί γογυπι ἴογιΐ8 Ῥ] δι πἷθ, 181285:.ς ῬΓΘΉ, Θυδοβίϊοηθα Ῥ]διίπδθ 
ἀρ φγοποσαϊηΐδυβ ἱπάοδηϊ(8, 1881. Νίθ ὅ]]6 Γ᾽, 6 Ῥγόμοπι. ἔρϑε οἱ ἰάφηι 
80. ΡΙδυϊ. οὐ Τον., 1881. ΕἸθοϊκοίβοη, ὕνον ἀΐο Εδαιηἰηΐογπι ἰτπὰ ποῖα. 
Ῥ]ΏΓΡ. ἀο8 Ῥγοποσθη δίς δαθο ἧοο, ἈΒοΐη. ΜΒ. ΥΙΙ 271 δ' Ε΄. . Βομπιϊαΐ, 
1. ῬΙΟΓΑΙΟΥπθὴ ἀθθ Ῥγοη. ᾿ίς Ὀθὶ Ρ]αυϊ. υπὰ Τον., Ηοτγηηοβ ΥἹΙ 418 δ΄. 

Μουηϊθν, 9 4υθ]4υ98 ΔΠΟΠ811608 416 Ὀτγόβοηίξο 16 ἀ 601} παΐϑοθ ἀθ οογίδίηβ 
ῬΥΟΠΟΙΙΒ ᾿δἰ., Μόῃ. 800. ᾿ΐπρ. 1. 148.ᾳᾳᾳ. Βταπάξ, 6 νδγία αυδθ οδὲ δρυὰ 
γοίογοϑ ἘΟΙΙΔΏΟΤΌΙΩ Ῥοθίαβ βόοϑθῃ. ζϑπϑ ἡ βὲηρ. ῬΓΟΠΟΙΙΪ ΠῚ ἴοτηα 80 
ΤΩΘΏΒΌΓΘ, 1871. Ὀδηΐθ 880, 6 φθη. οἱ ἀδί. ργοῃοχίπυπι [ω6[. ἴῃ -ἔε8 
οἱ «ἔ ἀοείποπείϊθυθ, βίπαϊα ργάπιπι. (Ὁ ρ86]. 1879) Ρρ. 1 8. [Ι,.. Ηαγνοῖ, ϑ8υγ 
198 κόηἱ εἶ β Ῥτοῃοτϊπαῦχ θη Ἰαιΐη, Μόπι. 800. Ἰἰηρ. ΠΠ| 181 (Ξ. Ιυ688, 
Ζιν ΠΘὮγο το ἀοΡ Οϑηϊ ν Ὁ} 4, ἀον 1αἰ. Ῥγοη., Βίυἀοιμυη δ Βίιυά, 1 816 ἢ, 

ὙΜΊΟΒ 8, 6 φμέ δὈἸ]δέϊνο, 187. 

ὙΙηάΐβοΝ, ον ἰγίβοιθ Αὐεῖκοὶ, ον. Οοϊὲ Υ 46 δ'΄ ὨΑτθο ΙΒ 

ἂρ Φυναΐην!:}}]9, Βοοῆ. βὰν 1 ἰδὲ. ἀ6 1 γέ ϊο]ῖ9 ἀδὴ8 190 Ὀταοί. δυπιοῦ., ἰδία. 
Π 204 8. 

ΒΗ οθοῖοτ, 2)ὲ8 Ῥγοποιηθη Οἶδε, Θογπιδηὶδ ΧΥ͂ 70 Ια, 2. Ονἰπιπι, 

Ῥρον, Ζοιϊίβοιγ. ἔ. ἀϑυίΐίβομο ΑἸιοεί. ΥἹ1] 448 (5. 
ΒΟΒΙΘΙΊΘΒΘΓ, 88 Ῥυοποιηθη 11, 8Ζὶ, βίαν. δῖ Ξξξ ζοί. λὶ φγουπά-ἴογηι 

κὶ, Ἐυμη-βοΠ] οἰ ομοτ 8 Βοὶέν. 1 48 ἢ. ΜιΙΚΙοβίοΝ. ὕδον ἀθηὰ ὕτβργυης 
οἰπΐροῦ Οδδὰ8β ἀοῦ ργοποιαΐπα]θη Ποο]ϊηδιίοη [ἀθ8 3] αν ΒΟ θη), Βι πα βΌοτ. 

ἂον Ὑίομος ΑΚ. ΟΧΧΥΠῚ 148 , Ιάᾶᾷ6πι, δον ἀΐθ Οοπἰνθπάπη -9ὸ ἴῃ 
ἀοσ Ῥγοποιηΐηδίθη Ὠθο] ηδίΐοη ἀθὲ 818 Υ. ργβδοϊῃ, ἰδία. υΧ 48 δ. 



88 408,,409. ἘΣΥΣΔΟΙΪΟΡῪ δηὰ ΜοΟΥΡΒΟΙΟΘΩΥ οἵ Ῥτοποῦῃβ ἰ αϑμηάον. 521 

οὗζοιῃ βθϑραγαίθα ἔγοιῃ ὑμ6 1} [πᾶ0- ὐθυτηδηϊο ῥχγοίοῦγρο ὈΥ 0ῃ6 

ἰοηρ ᾿ἷπθ οὗ ΓΘ-ἔουτηδίοη8 ἄτι ἴο ΔΠΔΙΟΡΎ. 

10 18 ᾿πῃροβϑὶ Ὁ ]6 τ θη (Π6 11π|1 8 οὗ ἐπὶ8 ψοΥκ ἴο ἀδβοῦῖθο 

ΜΠ ΔΩ ἄσρστθο οὗ οοΙηρ οίθηθθθ 8]1 ἴῃ 686 Δ η8]Ορ θα] ἐουτη αἰ 08 

ἴῃ [Π6 ὙΑΡΙΟῚΒ ἰδηρυδροθ οὗ ΟἿΡ ρτοὰὺρ. ἦα ὁδπ ΟΠῪΥ δἷγθ ἃ 

ΒΘΏΘΓΑΙ ΒΙΙΠΊΙΠΔΙΎῪ οὗ ὑπ6 βίθῃῃβ ὙΠῸ 8176 ἤουπα [ἴῃ Β6Υ ΘΓ.) 

Ἰδῃρύαροδ, πὰ ΠΟΙ 870 ἐμπουοίοσο ἰο 6 τοραγάθα 88 ργοθίδῃϊο, 

ΒᾺ ] Ἰ ἷηρ' ὑπ6 }} πηοϑὺ ἱπιρογίαμί ᾿πΠΘΧΊΟΉΒ. 

1. Εἰφιοίοοψ απὰ Μονρβοίοσψ 97) Ῥγομποιιβ ιοὐ ἢ ασθηάον. 

8 409. Ὠοπιοηβίγαίν 68. 

ΤῊ ϑίοθιηβ Ἶ80- 88- δπὰ Ἦο- ἀ-. Ιὰ (Π6 ραγρηὶ 
Ἰαησυδᾶρθ ἴΠ6 8-8ἴθπι ΡΓΟΘΔΌΪΥ τηΔθ ΟὨΪΥ 6 ΠΟΠῚ. 81ηρ. ΠΊ880. 

Δα ἴθιη., δῃα {6 ἐ-ϑίθιῃ 4}1] οἴϊμοὺ οβ868.ὡ. ΒΥ ἄθρσθθβθ 0Π6 ΟΥὗΓἁἉ 

ΟΣ ἱηνααθα ἰῇ οὐμοῦ δ ρτουπά; δχϑιηρῖοθ ἃτθ γϑά. ]οο. 

βάϑηνἶηι ἰηδίοδα οὐ ἐάδηιδι, ΟἿ. ποτῃ. οἱ αἱ ἱπδίοαᾷ οὗἩ ἁ τοί ταί, 

Δηἃ ΘΟΠΥΘΙΒΟΙΥ [Γι ἰ0ἢ. ποπὶ. ἐὰ-8 ἑἰὰ ἰπϑίοδα οὗὐ 380(([83) "88. 

ΑΥ̓ΔῺ: ΠΟΙ]. βἰπρ. 880. ὅΚγν. 846 864-85 Αγοβί. ἐδ ἴδπι. ὅν, 9ά 
Αγοϑὲ. δᾶ; 866. 8ϊηρ. ἴδ80. ὅν. ἐά-ηι Αγοβί. ἐδ-ηὴὶ ἴθιη. 5Ξ'ΚΥ. 

ἰάἅ-ηι Αυοϑὶ. ἑᾳηι. Αὐτηθη. -ὖ, ἃ ἀοιποηβίσζαϊγο δῆχ, Ὀϑβί ὁ 

Ιὰᾷρ. Ἦ0-, 6. 6. ἐξγ-αἀ ἼΠ6 τηδδβίοσ, {πὶ8β τηδϑίοτ᾽, ἄα (18 ἀο-ἴῃ 
ὙΠ6 βδιηθ᾽; ἀ-, [ῸΓ ἐ-, 18 ἀοι δύ ]688. δ υ οὐ] ΤΟΘΌΪΔΓ ΟὨΪΥ δοΥ 
γ δηὰ 5 (ὁορ. 1 8 488 Ρ. 8517), δ8 ἴῃ ὅω δου (8 440). Ὅτ. ὁ 

ἡ; τότν τή-ν. Οἱ. 8α-ρϑαὰ Ἰρδδ᾽, αἷ8οὸ 380- ἰῃ ἐρ-86 ἴρ-8α 

(8 418) Ἦΐο- ἴῃ ἱορρθγ τόῪο Ῥξοαὰ μέγ, πὰ ἐαηε; ἴῃ [{4]}16 (ἢ6 

βέθπη ἔ6-80- (6- 8ἃ8 ἱπ ὅν. α-84Ὧ2 ΟΥ. ἐ-κεῖ Οβο. ὁ-ἀο- ἰο᾽ 

1,αἱ. ὁ-φι μάθοι Οδο. 6-ἰαπίο ᾿ἰαπία.:} οομιθίποά ὙΠ ἤο- δηὰ 
[οττηθα ἔθ8-ἴο-, 88 ἴῃ Βα ες "ζο- -ἰ- Ἴο- τοδᾶθ "ζεο- (8. θγέάξ 
Ῥγιβ8. 8-.α-8), πΠΘμο6 ΤΠ. οϑία ᾿ἰβίαση᾽, ψῊ ἢ ΐοἢ 1,αἱ. ἐβέο- 

18. ΟἸΟΒΘΙΥ οοππηθοίθα, ἰἢ ποὺ ἰἀθῃί041. Οτ. 80 ἃ ἀοιηοπβίσδ νυ 

1) Νο κπδιλδίδοίοσυ οχρίδπδέϊοῃ ᾿δ8 Ὀθθῃ βδυρ(οδίθα [0 ἐ- ἴῃ ἐδίθ. 

Βίποθ, ΒΟΉΎΘΥΘΙ, ἐ- ἰδ ἀουδὲϊοθ8 ἐἢ9 8:9 βέθιη 88 ἐΐθ Ῥγοποσηΐηδὶ βέθηι ὅ0- 
ΜΓΒΪΟΝ 18 ΒΒΟΣΕ ἰὸ Ὀ0 ἀθδοτί θὰ (8660 ποχὲ ρα), ἰξ ἰθ φαυϊξθ Ροββὶ Ὁ1Ϊ9 {πδὲ 
ἐν ἴῃ ἐδία ἷΒ ἰδ δἔομι οἵὗἁ ͵-8 ο΄. ΤῊ βἔϑθιι [88 4180 Ὀθθη ἰάθη βοὰ πε 
(0 Ἰοοδἔνο βδυΐῆχ -ἰ, ἰπ ποιμέγ-ι οἷο.; διὰ ἰἔ ἐπὶ ἰδ οοτγοοῖ, ἐΠπ0 



8328 ἘΙΥΠΙΟ]ΟΘῪ δπὰ ΜουρποοσΥ οὗ Ῥγοποῦηβ πὴ ἀϑπάθν. ὃ 409. 

Ραγίϊο]ῖθΘ πηϑϑπίπρ 'ογθ᾽, Ο41]. 80-8:3 ποηιοίοη οο βδοο! υπὶ᾿; 
{Π6 βίθηῃ ἐο- ἰβ ἔουπα ἰῃ μα-ὦ Δ Ὁ δο᾽ μα-ἀΐ Δ δ᾽ μα-ἀὐδ' “ἀὉ 

οἶβ δὰ οἰμϑῦβ ᾿1κ6 (θη, δῃηα ἴῃ {Π6 αὐίϊοϊο ἐπ-αΟ ἴῸν ἤ86} -ἰ- ἐο- 

(ορ. Ίπα βου, ἄρνα Οὐδὲ, Ὑ 462: ὅο- ἀουδύ]988 θθοβπιθ ὅ0- 

ἱπ ΒΥ}18 Ὁ1]68 οοΙμῖπρ ια8ὺ Ὀοέοστο (6 δοοθῃΐ, ορ. νοὶ]. 1 ρ. δὅ10, 

δα ΤὨυσπουβθη, Εν. Οὐ]. ΥἹ 821, ἐοοίποία 1). Οἰοἰῇῃ. 84 8 

818, {πθ΄ πι. ἢ. Οδαχ. Α.83. 88 τη. ἘΠ6, ἐπ18΄ ΟΑΗ.Ο. ἀ6-86 πὶ. 

ὍΠἰ8᾽; ἀαοίῃ. ῥαπα ΟΙῊ.Ο. αδη δοο. τη. Π|8. (6. [μἴἢ. ἐᾷ 

Ο.6.3]. ἐὥ 6, {818᾽ τὰ., 168. ἐᾷ Ο.Ο.31]. ἐᾳ Ὅ86, ἐμ ῖ8᾽ ἢ. 

ΤῈ ϑίοθιηβ Ὅ820- ἴϑὶᾶ- δπὰ 0. Ἰξλᾶ- (αἶδο ἰουπὰ 

ΜΙ -ἢ- ἱποίοδα οἵ -5). [πα ΑΤγδη., ἰμ6 Ὺ “ΓΟ ἀϊδβίσιθυΐοα 
Δλοπρ ἴπ6 οᾶ868 ἰπ (Π6 ΒΔΙὴ6 ὙΑΥ͂ 88 ᾽80- "ἴο-. 81κτ. ποιῃ. ϑψά 

ϑγά δ. ἐψά-ηι ἐψά- τ ποτα. δοο. ἐψά-α, ΟΟΡοσβ. ποπιὶ. ἧψα ἢψᾶ 
866. ἐψγα-ηι ἰψᾶτηι. ΟΟἾν. ο0-86 Δ΄ὰ Ποο, Δαμυο γ6-δέιε ᾿ΙΠπογίο᾽. 

ΟἪ.Ο. δὲἐμ ταΈ, Κκν. δνά, ᾿πβίγ. βίηρ. πϑυΐ. αὐμ, ποόῖῃ. 866. Ρ]. 

ῃθαΐ. αὖμ, ποπὶ. Ρ]. ἔθμι. 460 αἴο. ΝΒϑίμον {π6 -ἴο- οὗ ὅ8-16- 

“ξῖο- Ὀ6. οΔ]]6ἃ {π6 βᾶπ0 88 ἰμ6 βυ ῆχ οὗ ομηραγίβοῃ -ῖο-, 

ἀἰβουδβοά ἰῃ 11 ὃ 68 ρρ. 182 ἢ. ([ἐ-1ο- : ἴο- τα ὅΚυ. αποψά- : απά-), 
ΟΓ᾽ ἰἀοπβοά πιὰ ἰμ6 ἀθιπομπβίγαϊνο ῥγοόποῦθμ βίθπὶ ἤ0- 

(ργΡ. 381 ἢ), οοιιηρουμαθα ποτ Ὑἱ ἢ οΟὐΘΥ βύθῃμβ, ἰ{ 411 οοπῖθα 

ἴο {μ0 βαῆθ ἐμπίπρ. ΟὈΠΊΡΑΓΘ αἶβο (πΠ6 ποπὶ. βίῃρ. ἴδθπλ. 'ἴπ -ὦ 

οί. 8-: ΟΡ. 8.5 α΄ (Π 8 110 γΡ. 389), ροῦῆδρβ οοππροίοα 
ὙΠ ἢ Βορμοο]οβ᾽ ὃ (ορΡ. (86 Ααὐδον, Εἴη ῬΥΟΌΪΘπι ἄἀθν μομι. Τ᾽ οχίκυ., 

125 Π᾿: Μοίβίονρ, ατ. 814]. ΠΠ 281), Ὀθβί4θ ψ οὶ ψὸ πᾶγο (ἢ 6 

ἔθη. ἜΣ ἴῃ 85.Κτ. ἐγ-άηι οἷο. (ρ. 882); --- ποτ (86 βαῖηθ ἰδίην 
Ἰοοκρά αὐ ἔγοπι αἰδογοηΐ ροϊπίβ οὗ Υἱοῖῦ, δηὰ οοουσείηρ δὲ 

ἀἰογοπὶ βίαροθ οὗ [ῃΠ6 ρτοσίῃ οὗ Ἰδηριδρα, τηϊρῦ 6 οδ]]θὰ 

ΥΑΓΙΟΌΒΙΥ 8 βυ{ῆχ οΥ ρατγΐ οὗ ἃ οοιπρουπα ψογά.}) 

ΤΟ] ονίης ϑαιδείου πο] ἀβ χοοά: --- ὕπιῦγ. 6-δέ0ο-: [μδὲ. ἐ-δίο- τξῈε ἴοο. αν. 
ποιμέν-“ ΟΧΟ.Β]. ζανεθησε (ΟΟπιρᾶγο αἷδοὸ Π1εἢ. γαῆκοὐοε 8]εγν. οὐνᾶψ-α); οἱ 
118 ροδὲροδιξϊοη -8) 800 ἤωγίμον 8 186 νῥ. 63, 8 246 Ρῥ. 145, ὃ 257 Ρῃ. 158 ὦ. 
ΤΏῈῸ ἔπο ρῬοβίξίοηβ οὗ {πὸ βέθπν ἴῃ ἐδ 686 ΘοΟμρουμπβ ΠΥ ὃθ :Ἰπδὲταϊοἃ ὮΥ 

1,.αἱ. ο6-αοὁ : πᾷ -(α. 

1) ὙὙΒΘΙΝΟΥ -ἴο- ἴἰὰ ἐπ Ιπὰο- ἀϑγιιδηῖο ἰδηρσύυδροδ (8066 Π ἃ 68 
ΡῬΡ. 132 6.) ἰ6 αὔιραψε ἰὰοπίϊοαὶ τὶ ἐδθ ργοθοῦπ ᾿ἴ0- 1 Ιοᾶγὸ δὴ ϑπέϊγοῖνς 
ΟΡθῃ ᾳυθαιΐοη. ΕΣ ἔδπο ὑγοϑϑῃξ ἔ ΔϑΒΌΠΙΘ ΤΠΘΤΟΙΥ ἃ ΤΟβΘΠΙ ὉΪΔπ00 ὈοίτΘαα 

ἔπ6 Ῥγοποῦῃ δηὰ ἐδ -1ο- οὗὨ δοιαρδγίβοῃ. 



8 409. ΕἸΥΠΟΙΟΖῪ δηὰ Μουρ]Ο]ΟΑΎ οὗ Ῥγοποιηβ σὴ Οϑηάον. 929 
--....-.... .  .--.-ςΟ.Β.... --...ὄ Ὁ’. -Ὁ-΄ὖᾧἃἃἝ ...-. .-...-.-.ὄ..---΄ὄὕὕ-΄Ξβ. --------ο.-... 

ΤῈο ϑύθπι ὁ- "ἅ-.- Ατγδμ: ἀδ. βίηρ. πιᾶ8ο, 5Κγ. α-ϑηϊᾶέ 

Αγοβϑί. α-ληιᾶϊ ἀαῖ. 80]. Ρ]. ἔοπι. δ5Κν. ἄ-δηγάβ Ανοβί. ἀεὄψο. 

ΟΟἾν. δ θ᾽ 806 8 414, σοη. αἱ αὖ ᾿οἰἴι8᾽ 860 8 418. Οἴογπηι. φ6}. 
Βίηρ. αοίῃ. -ὃΘ Ο.Ηῃ.α΄.β ὁ-8: ορ. 51κῦ. α-ϑυύά. ἘΠΒΟΠογο ἰξ ἰ8 
ποὺ ἰουπα 88 ρατγὶ οὗ ἃ ᾿ἰν]ηρ ὁα86-ϑγϑίθῃῃ. Οατϑοὶς ἰοο. εἰ (ἢ 

ΟΙαι868 ΘΧΡΥΘΒΒΙηρ ἃ ΜΙΒΩ ΟΥ ἃ ΘΟΠΑΙ 05) δηᾶ ἱπϑίν. (ΗΠ γδοὶ. 

Οτοί. οἷο.) 7 δ, εἶτα ὉΠποπ, ΤΤΠ6 8βᾶπι6 100. ἴδ6-2 18 ἀοιθί]688 

οοηίαϊηθαά ἰπ Ἰάρ. "61-80 "ο1-8ἅ, ταθϑηΐηρ ὉΠ18 ΠΘγΘ᾽ ΟΥ Βοπιϑίηρ 

ἴο ἐμαί οἴαροι, δοο. Ῥοιρίοτηι οἷο: ΚΡ. διδά ξ-δάά Αγοβὶ. αφ-ὅα 

αρ-α, δοο. ξ-ἑά-ηι αρ-ἔ6ςηι, Ὁτλῦτ.-Οϑο. Ῥοῖ-σο- ((ἢ6 -2- οὗ (86 

ὨΟΙΏ. 8[ηρ. Ιη880. ἴθπι. 8 οδγγθ ἃ ἐμγουρἢ 411] [6 Ο8868), 

Ὁχμῦγ. 6.6 8 ἴον Ῥδ-γτο (8 214 Βθῃι. Ρ. 174), τὰ -Κα ᾿δῃπι 60᾽ 

ΘΙ8-ἵ 80]. 'ρα' Οβο. οἰβϑύᾳ ἰδο᾽ οἰζοίβ ᾿ϑὶβ’ οί88.- Καὶ δίζα-ο 8]. 

ἃ, Τῃὸ ΑγΘ βίθῃι, 6) ΠΠΔΥ 6 οοπίαϊηοα ἴῃ 1.Α[. θ-φμξαθηῖ 

δια ΟΙΠΟΥ ΟΓΒ οὗὨ Π6 88π16 βοῦΐ: ἰῇ {π6 ἰοο. Ὁ. 0.831]. ζαηιθη-ὁ 

δᾶ (86 Π|Κ6, 866 Ρ. 8217 στ {6 ἐοοίποίθ; ἀπά ἴπ (16 δυρτηθηΐ, 

88 ΟὟ. ἔτφερον ; ΘΟΙΏΡΑΓΟ ἰοῦ. 6 8 424 γΡ. 849. 

ΤῊὴ6 θη ᾿πο- ᾿6ηᾶ-, ἴοηπο- Ἰοηᾶ-. ΑΥ΄ απα- ᾿ἰὨϊ8, 

ἐμαί, θ᾽ : πβίυ, βίηρ. 51ν. σπόμα απάψα Ανϑαὶ. απα. 1. ἀπὰ-8 

αἦδ μαι ἔθ. απὰ, Ο.Ο.8]. ομὔ παῖ, πο ἔδπι. οπα. ΑἾδβο, 

ἀουέ1688, {88 ΑΥΤηθμΐδη αγίϊο]8 -ἢ, 6. ρ. ἐδγεη Ὅμ6 Ἰογα᾿ Ὀοβ146 

ποτ ὍΠ6 8απιθ᾽, δπὰ ἐμ. Ἴρ86᾽, ἴου ἰ6πο-. 
ΤΙο ϑίθηι ἔα μο- ἴα "“μᾶ-. Ατ΄ ανα- Ἰδαῖ, ἔμαΐ γοπάοι: 

5Κν. σϑη. ἄυ8] ατόξ, ποπι. Ὁ]. Ανϑϑί. αὐ αοὦ ΟΟΡοτβ. αὐαΐν 

αὐᾶ (ορ. Βανίπο]οιπδο, Καμη Ζοίίβοιν. ΧΧΤΙῪΧ 498). Ο.Ο.81]. ον 
Ἔῖ8. ὙΔΟΚουπαρ6ὶ οοῃ͵θοίαγοβ ἐμαὺ {Π|8 88π|6 βέθπι ἰ8 δοῃίβ η6α 

ἴῃ [αἱ. δεϊδη (ἐδὲά., ΧΧΥΤΙΙΠ 189), νοῦ ΒΟ. μου] ὃ6 οοη- 

πθοίοα Τπιῦν. μὐο α1ὰ ἹΠαῸο᾽, 

ΤῊὴὴ6 ϑέθημβ "2ο- "ζὲ- ζ1ο-. 

Ἐζο-.-. σ΄. Ιοο. ἐκκε-ῖ ἙὙμοσο κεῖνος ΠΟΥ. κῆνο-ςς δα 

(ορ. ΠῚ 8 61 Βοπι. Ρ. 150, Ῥεγο] τὶ, Β6Ζ2. Βοὶίν. ΧῪ 1δ4 48). 
Οβο. 6- Καθ 'δο᾽ ὁ-ομτσ ἢθαΐ. 'δοο᾿; οὗ 1, αὐ ἰὈΓΠΒ ὙἷῸ ΙΠΔΥ͂ 

ἀουθέ]οθθ δαα οὐ ἰῃ οθ-4ὸ δῆςοθ δῖος (ορ. Ο8ο. οθεδημ8); 6-- ἴῃ 

ἐ-κεῖ 6- Καβ 88 ἴῃ Οβ6. 6-ἑαπέο ᾿ἰαπίδ᾽ οἷο., Ρ. 821. Ο,1ω6]. λαηη 
θ᾽ λὸοθ 86, Οϑαχ. δ λα ΟἿ. ἠδ μὸρ Ἴιο, ὑπ1688 [86 

Ἰαβί-παιηθὰ σοῦ τηδάθ ἔγτομι ἰδθ βίθμη ἠὲ- οὐ 6 ΘΗΔΙΟΡῪ 



ς. ,! 

990 ἘΣ ΥΠΙΟΙΟΦΥ δὰ Μουρβοϊορυ οἵ Ῥγοποῦμβ πὶ ει Θοπάοσ. 8 409. 

οὔ ἐπᾶ οἷο. (8 414. ΑἸβ8ο 11}. δζῦμθ δηὰ 8φὲ ἊΣ ΠΟΥ" ΤΩΔΥ͂ 

ΒΘ]οπρ ἴο {118 βδῖὴθ »τοῦρ; δυΐ 1 18 δὲ 88 ἸἸΚΟΙΥῪ (μαὲ πον 

ὁΟΠπ|0Ὸ ἔοη 82) 8216 ([ 8 141 ρν. 181) δπὰ Ὀθίοηρ ἰοὸ ἐδ6 

βίθιη 82έα- (866 Ὀ6]ΟΝ), θοὶπρ τηδὰθ οἡ ἰδ δῃδίοργ οἵ ἰδ 

ἴογτβ ἐδη ἐῤ.Ἶ). 

τξῖ-, Ιῃ Θτθοῖκ, Μ͵Ὸ ΤΠΔῪῚ οοπ͵θοίαγο ἐμαὶ ἐπῖβ ἔοι ἰβ ἴὸ 
ὍΘ Β66ῃ ἴῃ {6 κί οὗ οὐ-κέ, πολλά-κε ἀπ οΟΠΟΥ ψοΓάΒ: 866 ὃ 182 

Ρ. 4θ.(ἀ. [μαἱ. οἱ-ίον οἱ-γᾷ, Ὁταῦτ. δἰτπια ἱδα οἰδμπα, γϑέγο᾽. 

ΟΟν. οὖ ὧὍπ ἐπῖ8 8146, Οοίῃ. λέσημπα ἴο (18. [|| 835ὲ-8 
Ο.Ο[Ι. οἵ Ἐμ18. Οὗ. αἷδο ΑἸθδῃ. 8,-οἱόέ ἵπ {118 γϑαῦ᾽. 

ὙΥΜομοΣ ἰδθ Αὐμηθηΐϑη δ ΗΧχ -8, 88 ἐδγ-8 ὍὋπ0 Ἰογὰ, {π18 

Ἰογᾷ᾽, Ὀοϊοηρβ ἰοὸ Ἶ2ο- οὐ "έν, οδπποὺ 06 ἀθοϊἀοά. 
πζο- (οοραγο Ἦξο- Ὀθϑιὰθ ἢ0-) 800Υ6) ΠΙΔῪ 8180 θ6 8ἃΠπ 

ο]Ϊ4 ἴογπι: αὺ. σήμερον Αἰδ. τήμερον δαν. ᾿ἰο-ἀαγ᾽ ἴογΣ ἔχκ)- 

«ἄἅμερο-ν (Κπονγῃ Ρμοηθίΐο ἰδ ρον πὸ 80 Πα ῦοι ἴῸΓΡ ἀου ν]πρ’ 

818 ἔοτα "{105); Ο.Ή.Ο. ἱπβίγ. λέμείω Οὐδαχ. λἐμταΐσα δι (818 
ἄγ, ἰο-ἀαγ᾽; θη. βίηρ. 10}. δὶ Ο.0.3]. δέσο ἱπβίθασά οὗ 

κὅθοο ἴΟἸ]οηρ 81. ΟΙΏΡΑΓΟ 480 {Π6 ἔοθπι. ἐοστηδίίου Α.8. ἀξ 
Τιἢ. 8εὲ Ο.Ο.8]. 8] ἔον τζξ, κ ΟἿἿν. 88 αοίμ. δὲ (866 ρ. 828). 

Α οοπέαπιπαίίουπ οὗ "ἦο- δῃὰ “ἴο- ργοάπορα Βα]. "ζ-έο-, 
τοργοϑθηίοα ὈΥ Γ}. 8φέάϊ 'βεα μϑγϑ᾽ (118 ὁρροβὶΐθ ἰβ αμέάξ 868 
{πογθ᾽ ἔγοιῃη απὰ-8 μαῦ γοῃαθγ}) δῃὰ Ῥγυβ8. 8-:5-8. 82-ἰα- : ἐα- 
τς 82-ἰα- :)α-3). Ιἀ{}. 82 έα-8 18 ἃ τϑ-οστηδίθ οὐ ἰαΐθνγ ἄδίθ, 
ΓΟ] πρ 82ὲ-8. ἸῺ ἃ 5Β11Ὼ1}ΔῚ ὙΑΥ͂ ΔΥΟΒ6 ἴῃ Οβοϑῃ, ΟΥ̓ Οοηὐθπιὶ- 

παίϊοῃ οὗ ὁζο- δηὰ 680- (686. ἐσος οἰθ.) ἃ βίθπι 6δἴ8ο- (θζας 

'μαο᾽ οἰθ.), 6 ἴοση ψ ΟΝ Βργαπρ ὉΡ ἀυγίπρ ἐῃ6 ρογϊοα οὗ 

βοραγαΐθ ἀϊδ)θοίβ (0 γ ργ. ὕτλργ.-ϑδαη. ἴεχϑο- δου ΠαΥΘ 

θθοοσμο ῬεῪβο-- ν6580-,) 6Ρ. ΟΠ. ϑὶπρ. π|6 4 188 Ἰποααϊχ᾽. 

Βομδεκ 1. 1 ἐπογ9 Μδϑ ἴῃ ὑγ. [ὰζ. ἃ υδυίδεϊοη Ὀθένθθη ἐέπμε5 δὰ 
ἐφμμθ8 αϑρίγαίαα Δηδϊοχουδ ἰο ἔπ ναγίδέϊοη οὗ ν"ηνδάδαθ διὰ "ποάδαθ αϑρίγαζαε 
( 8ὶ 469. 8 Ρν. 846 ) ἰῃ ἔδνουγ οὔ ψμοΝ υἱὸν τοῖσι Ὀ6 δἀδυοοὰ δ. 
πλατύ--ς Ὀθδὶὰο πλαάϑανο-» ΚΞΚτ. ρ»γίδώ-ξ, Οτ. τέταρ-το--ς 1,81. συαγ-ἔτι-6 Ὀθεὶὰθ 

5κτ. οαἰμεγ-λά-8., αν. πάτο-ς πόντο-ς Ὀσδὰο ΚβΚτ. ραξλ- ράπιλᾶ-, ΟΥ. ἔστη-ν 

1) ΟΟμυ υβο νυ, [ἱδ. ἐεῖ» Ὀδδίὰθ ἰαΐ-» 8δο᾽ πῶϑ τηοϑο)οὰ δἴξοσ δξεῦ.» 
ἱ. 6. δείαῖ-» (ποαξ. Ρ}., 860 8ὃ 428). 

8) Τὴ6 Ββυρχοβέίοη ἐπὶ 6 ἷπ 8-:16-8 18 ἐπ0 88Π|0 8ἃ8 8 ἴῃ [δὲ ἐδέε 
(1 ν. 425 οοἰϊποὶθ 3) ἴῃ 1638 ῬΤΟΌΔΟΌΪΘ. 
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Ὀοδὶὰθ ὅ1κν. ἀδίῤσηι οἷο. --- [9 [βα[. Ῥγοποῦῃ λὸ- (Ὺῆν6) οουἹἱὰ ὃὈ6 δἀάοἂ ἴῃ 
ἐπΐ8 ρ'δοθ. [ὲ πουἹὰ 00 ἀογίνοά ἔγοπι "ζλο-. Βυὲ ἔποη ἔδο αποδίΐοι πουϊὰ 
διῖθο πῇῃϑίμον τὸ Βιου]ὰ ποὲ ἀογῖτο Θοίμ. λὲ- ἔγτοῃ "ζλέ-, αν. σ- τ- ἴῃ 
σήμερον τήμερον ἔτοτα "Κλῖίο-, δῃηὰ ΟΥΘΡ ποΡὰβ ἔγοπι βἰπλῖ]δὺ ΓΌΥΠῚΒ. 

Τηο βίοι ἢ)- ἴ01}- (51-ὁ- "δεῖτ- 0“). ΑὙδῃ: ποαί. 5Κτ. ἐπα 

(ααν.), ἐ-αἀ-ἄγε αὶϊῃ [Π6 ρῥαγίῖοϊο -ἄηι αἰβχοά, Ανοβί. ἐ-: (6αγ.), 

806. Β[ηρ. τη880. ὅΚΥ. ἐ--άηι Ανοδί. ἡμόηι ΟΟΡοῦβ. ἑηιαηι 8180 

σὰ (Π6 ραγίϊοἶο -αηὶ; [6 αββοοίιϊοῃ οὗ {π1ὶ8 δοουβαύνγο [ὉΓΠὶ 

νι δίά-ηι ἀρίθ-ηι οἴο. ϑυρροβίθα ἃ πυμηδο ̓  οὗ 8ῃ8]Ορ]ο4] [ΟΥΤΩΒ: 

ἔοπι. ὅΚν. ἐηιά-ηι Αγυοβί. ἐβιαᾷηι ΟΟΡοσβ. ἑἐηιᾶηι, πϑαΐ. 5Κγ. ἐηιά- ἃ 

Αγνοϑέ. ὑμια ΟΡοῦβ. ὕμα, 9]. 5Κν. ὑπό Αγνοβϑὲ. ἐφιξ ΟἿ υβ. 
ἑπιαὶψ οἵο. [}ἡὴ Οἴτθοῖ {πο γθ 1.6 ΟὨΪΥ ᾿βοϊαίθα ἔοστηβ: δοο. ἔτν 

δυπΙ᾽ μὲν ἕον "σμ᾽ ἐν (σμ᾽ τ 53ΚΥ. 8ηι1α), νὲν ἴογ ἘΨΙΕ ἰν (ἘΨΕ τῷἜἪ 

ψυ), 866 ΤᾺ, ἰπ ΕἸἼΘΟΙΚΟΙβοη ΒΒ Φαιγθ. 1887 ρΡρ. 64] ἢ; 

δαν. (π8ὲγ.} ἕνα, δορὰ ἰπ γο]αἰϊννα βοῃίθμοοβ (8 410), ἱπβίθδα οὗ 

ἤσνα (8 421), ὙΠΟ ἰοοῖς 185 τουρῃ Ὀτοδιμηρ ἔτοηθ {ἰδ6 

γον ὅ-, 88 ΓΔ. 7}-8 ἰπϑίοδα οὗ Ὧ,-8 ἴθ] (8. ἰηἰ{|4] ἔγοτῃ 
}α- (866 Ὀ610). [,8. ἐ-8 ἐπα, οὖ θα-ηι, Ὁταῦν. φαμὶ θαι οδὲ 
᾿668᾽ Ο8ο. 0-Κ 'ρα᾽, [6]. 6ὁ0- 6ἅ- ἴογ ἤοῖο- Ἐεϊᾶ- (1 ὃ 184 

Ρ. 121); οπ [μαΐ. ἡΣ 118 Ὀοδι46 δὲ 6:8 8600 ΤΉ ΛΠ Ύβθη, Κυδη 

Ζεοϊίβοιγν. ΧΧΧ 499 ἢ ὙΒοίΒοΣ ΟΟἿν. θα δ᾽ 5ῃου]ὰ θ6 εἀάοά 

ἰο {16 18ὲ Μ11 τοιηδῖὶπ ἀουδέξι! 80 Ἰοηρ ἃ8 ἰΐβ δῃαϊηρ ἰ8β ποί 

Θχρ  αἰπϑᾶ. ἡ ἀοίῃ. -ὁ ΟἩ.Ο. 1-,7,. 6, Οοἰμ. ἐ᾽α 'ϑαπι᾿; δπὰ 
ἀουθέ]ο88 αοίῃ. 274-85 ἀπὰ Ο.Ή.Ο. 76ηδγ ᾿ἴμαὺ γοπάοτ᾽, δἰὐπουρῇ 

ἴπ6 οοπδίτιοίίοι οὗἉὨ {61} βίθιηβ ἰ8 ποὺ αυϊΐθ οἷθαὰγ (ορ. 1 8 128 

Ρ. 118, Ἠοϊεμβαῦβοη ἴῃ Ῥϑυ-Βιαυμοβ Βοῖίν. ΧΙ δὅ52 ἢ, 
δίηρον ἰδία, ΧΠ 211, ΤιΔἀόῃμ 'ἰπ ἰδ6 Αὐκὶν ἢ ποτά. ἢ]. 

ΠΙ 242 ἔ,, Φομαπββοὴ 'ἰῃ Β622Ζ. Βοῖίν. ΧΥ͂Ι 1δ4 Ε΄, νψ0 

σίνθθ ὑϑίθγθῃμοοβ ἴο οἵεὺ ὙΟΥΚΒ Οἢ ἰδ6 81.760). [Ι͂ω Βαϊίο- 

ΒΙασοηὶϊς τὸ πᾶν ἴἼο- ἰὰ [16 ρθῆ. {{{Π. 26 Ο.Ο.5]. 76σο 

1) Α στουπά-ἴοττι ἑάτοηι ταὶχξ δ0 ἱπήοσγοά ἔσγοπι οἄμεοητοεπ ἜΝΘ ὙΘΡῪ 
βαπιο᾽, Ὀυὲ ἐμαὶ ἔποτθ 8 Ὧ0 π888] ἴῃ δά-οη (πβοὰ σπῖδ ἐπ 9 τηϑδπΐηρ οὗ [,Δ[. 
"ὰ ο6.}ἢ. ΤῈ ἱπδογέθα ργοποῦῃ (ργοημοηιε ἐη Πἔσμ.) -ἀ- (εἰ α- ), ϑοὰ ἴὸ ̓ 
81} χομάθτβ δπὰ πυπιῦοτ “--- ἢ ἨΘ ἃγὸ τἰρΐ ἰπ ῥ]δοίηρ ἰὲ ΒΟΙΘ --- ΟΘΌ808Β 
δδρίγαϊίοη, δηὰ ἰμπογοΐίοσο οπάθὰ ἴῃ ἃ ὙοὟοὶ οὐἱρῖπα}}γ. Α ρατουπά-ἔοσηι 
πἰΔδ 'ἴ8 ΒΑΡΪΥ ῬΟΒΒ10]6, δίποθ Ὀθίοσο “Ὁ (ἴον “ὅ) ἐπὺ ἱἰ που]ὰ μαγθ Ὀθθῃ 
ΡῬγοβογυϑά. (Βαβοὰ οὐ ΤῊ ΌΥΠΘΥβΘη.) 



3392 ΕἸΥΠΙΟΙΟΦΖΎ δηὰ ΜογΡΒΟΙΟΖῪ οὗ Ῥγοπουπβ Ὑἱ ἢ αἀοπάον. 88 409,410. 

'δἰυ8᾽ οἷο. 68146 ποῃῃ. [{Π. 7)-8. Ο.Ο.5]. «72. (ἢ αἀοδνἕ-72 δῃά 

{86 Κ6, Ὀυΐ ὦ ἴῃ 1-ὅε ᾽'χαϊ} ᾿πβίοδα οὗ ἥἤ,-8 (Ξξ 1,αἱ. ἐ-8) σὑἢ 

)- ἴγομι {πὸ οὗδοῦ οαδθ8; ορ. 1 ὃ 84 Βθῃ. 1 ρΡ. 80; διχτοιθογρ, 

Ῥαυ]- Βγαυηθ᾿β Βοίίν. ΧΙΥ͂ 195 ἢ; . δομμπιαι, ῬΊυγα]Ό. 48. 

ΒοΔΥΚ 2. ΤῊΘ Ρῥτουουη 9ὲ8 71 (ἀθοϊπο4) νῶϑ αἰῆχοὰ ἐο ἱηβοοὶοά 
δα]οοῖίτοβ πῃ Βα] ο-Βαυοηΐο; δπὰ ουὲ οὔ ἐπὶβ στὸν πῃῶὲ ἰδ οδὶϊϑὰ 
ἀπὸ ᾿ἀοδηϊίο δαἀ᾽θοίϊνο᾽, δ 11}. σεγἀθτ6 Ο.Ο.8], ἀοδνῶ 7,2, ἀοῦνυ)έ “δὲ 
δοοὰ (πιδῃ, οἰο.} (1 8 84 ρΡ. 80) Ἐοτγιηι-Δϑβοοίδιϊοη Ὀτουχμὶ δϑουὶ 8 
ὙΔΙΊΟΙΥ οὗ Ομδηροβ ἰῃ (9 οδδθ- δυβϑίθμιβ οὐ ἐῆθδθὸ σογάβ. 866 [1,08], 

606]. ΡΡ. 181 8. 

Ἢ, ἃ ἔοπι. οὗ "ἴ-8, ἰδ ῥγϑβοσυθᾶ ἴῃ Ξ,Κν. ἐψ-άηι Αυϑβϑὶ. ἔπι 
Ἰ. 6. ἦγεθηι πὰ 'ἰπ 10}. 2) ἰηβίοδα οἵ ἤδ, ΘΑ Ἦ, 88 22- 

ϑίδηβ ἰηϑίθδα οὗ ὅ)-8; ῬΟΥΠΔΡ8 8180 ἰῃ ΟΥΡτγ. ἴτν αὐτή (ΛΓ οἰδίοτ, 
ατ. Ὁ Ϊ4]. 11 281), ΜΝ {86 ΡΑτβο]ο - «1. Οομραγο "ὮΣ Ὀεδβίάθ 
Ἐζί-δ, ον (86. Ια ΡΆΡ6. ᾿ 

8 410θ.ὡ Τ]|ιο Βο]αίϊνο. Ετοπι ὑπ ῥγοθέβηϊο ρουοά ἤ2ο0- [85 

Ὅδοῃ πι86α ἴον {16 τοϊαὐύνο ρσόποῦῃ. ὅΞΞκΥ. ψά-8 γά-α ψά, Ατοβί. 
ψῦ γα-ῥ γᾶ. αν. δ-ς ὁ ἥ. Οὐοπποοίοα σι 1 ἃΓ6 δάνογθβ {|Κὸ 

αοίμ. 2α-δάϊ Ταῖῃ. 26 761 “᾿, δῃηὰ ἀογίναίζίνθ δἀ]θοίνθθ βιοὶ 
88 ΟὟ. οἷο-ς ᾿α8}18᾽ ὅσο-ς ᾿χυδηίιθ᾽ Ο.Ο.3]. ακὰ ᾿ᾳια}18᾽ λε κῶ 
᾿συδηΐυθβ. ὩΤΏΘΓΟ οἂπ Ὀ6 πὸ ἀουδὲ ἐμαὺ {(π18 Ἶ0- ἰ8 {Π6 Β8Π|0 
85 Π6 δηδρδοσίο "20- ἂδἀπὰ ἤΐ- ἀἰβουβδοα 'π 8 409 αῦουθ. ΤῈ 
Ἰἀομ τ οὗ {Π686 ἰ8β τη846 Οἶδα ἰπ ατ. ἕνα ἴοῦ ἢ τ- α (866 Δ θ0γ6), 

ἴ0γ ἵνα : ὅ-ςς Ξε [1{ἢ. (2)}}-8: )75| Τῆυβ ἤ"Ἰο- οδιὴθ ἰοὸ ὃὈ6 υδοᾶ 

88 8. ΓοϊΪαίϊνο ἴῃ (6 ῥγοθίβηϊο Ἰδηριαρο σι πουΐ Ἰοδὶπρ [8 

ΡΌΓΘΙΥ ΔΠΔΡΠΟΥο γα]ὶὰθ. Τῆ6 οἰϊοῦ Γθᾶδοὸη ΨΏΥ [ἢ 6 πϑρδοῦῖς 
186 Βιυγυ θα ἴῃ Βα] ο- ϑ᾽αυοηϊς 88 ἀοα Ὀ.1688 [Π6 δβϑοοίδίοη ἴῃ 

186 τὰ ποῖη. ἤ,-8 866. Ἔτηι (108. 7-}:-8. 2-ῖ ΟΚΟΒ[). 2-8), τ ῖ.ἢ 

ὙΟΙΘ ΔΙ ΑΥΒ αδιηοπβδίγαίνο. ὙΥΒΟΙΒΟΥ ἐμθὸ ὝΟοἴ!. τϑ]ϑῃνθ 

Ῥαγίϊο]6 δὲ ἴῃ 86-εἰὶ οἴο. 18. ἄρ. ἢ, [16 ἱπδίγ. οὔ 6 (8. 421), 

οΥ ὅ6-ἰ, 6 1Ἰοο. οὗ ἴο- (Ρ. 329), 1 Ιοραγ υὑπάθϑοϊ 64. 

ΤῈ6 γτοϊδέϊνθ 86 οὗ 20 δηὰ Ἔζ- ἰπ 586 Ύ6 781} ᾿ἰδηριϑρο8 

ΟΆΠ16 ἰῃ ἰαΐοσ. ὅ66 {πὸ ϑ'υπίαχ. 

1) ΜΙάϊν. ὃ νδϑ οοἰηθὰ Ὀθδίάθ δὲ Ὀθοδιβδα οὗ οὐδοῦ ραῖγβ οἵ ἴογῃιβ -- 
ὦ ἀπὰ 8ξ, ἰαέ δὰ δίαί. (Βαβοὰ οὐ ΤΠυγηθυβθη.) 



᾿ 

8411. ΕΙΥΤΔΟΪΟΡΖῪ δηὰ Μοσρβοϊοϑῦ οὗ Ῥγοπουῃβ "πτι θη άθγ. 888 

8 411. Τηϊουυορδίῖνα δηα 1 ἀρ ὕπο ῬΥΟΠΟΙ 8. ΤῊ 

βίθιηϑ ἔᾳφ0- "φὶ- ἔσιι-γ) ἴγοτῃ (86 ῥγοθίμπὶο βίδρθ οὐναγάβ, δά 

8ὴ ἱπΙΟΙΤΟΡΔΟΥΘ τηραπίησ ΜΠῈῊ (μ86 δοιΐθ δοοοηΐ, δῃὰ Ὅ6Γ6 

᾿Ἰπα]οἤηϊίο ΜΠΘη ἀπδοοοηίθά. ΤῊ 86 οὗ 686 ῬΓΟΠΟΙΒ [ὉΓ (Π6 

τοϊαίϊνθ, 88 88 θυ ΠΟῪ ΤΟΙΠΔΡΚΟα (8 410), 18 ἰαίθῦ ἴῃ οτὶρίπ. 

ἢ0- "“σᾶ-- 8|κτ. ἀά-8 κά, Ανοβί. 1 ζᾶ. στ. σοῃ. Ἠόομι. 
τέτο Αἰίῇ. τοῦ --α Αγνοβί. σα-ἢψᾶ, δια βοὴ δάνογθθ 88 ποῦ ποῖ, 

ον. πᾷ Αἰδ. πῇ. 1ιαἰ. φμο-ὦ φμᾶ, {Ππ|ῦτ. ροεὶ ροὶ 'χυΐ ρα[-6 
88 Οβο. ροά 'χιοά᾽ Ρ88πὶ 'χυδηη). Ο.1ν. οἷα Μοά.γιηγ. ριον 
ὙΠΟῸ0Ρ σι μαΐρ᾽ ἴος ἤζμο-ὰ (δ 414), ΟΟΙν. οἄ-οἰ ΟΟΟγμν. ραμ-» 

αυϊνῖ8. οι. ἤδα-8 πυῦ, ροη. ἀσῖ-8 ΟΑἩ.Ο. δλιρθ-8. 1. ζὰ-8 
0.0.8]. ζ-ο 'σπορ’ Τὐηϊπῆροοίοα 46 ον᾽ (ἸπἀοΕπίΐζα 'βοπλθμον,, 
Δα 'ὰ8 8]80᾽ -ξΞ 4η4}: 5Κν. Ανοϑί. οα. ΟἿ. τε Ταῦ. σφι αοίβ. -ἢ. 

"ηἰ-. Αὐγδῃ: προαί. 5Ξκτ. οὦ Αγϑβί. οὐ ΟἿ ῦβ. οἷν 

ΘΘΠΘΓΑ] θη ραγίϊοϊΘ 'ἱΔηγ, τη886. Αγοϑί. οἱ-ὅ Οογβ. οἱξεσὶψ; 
ΟἸΚν, ζένηι παι’ μά-ἰἶ-ξ ὋὯοΟ οπϑ᾽ σι ζ- ᾿πϑίοδα οἵ 6- ἰβκϑῃ 

ἴγομι ἀα-, 8661 8 448 Βοῃ. ρΡ. 888. Ὅτ. τῶς τές Ἰμαΐ. φιῖνϑ8 

φιϊ-ἃ, Ὁπιῦν. θυ θ- 8 δὶ αυἱϑ' ρὶ-ἶ ᾿χυοθ Οβο. μὲ-8. ᾿χαϊ 
Ρνί- ἃ ̓'φυϊά᾽; 1. φμόηι ἀουθέ]θ88 ᾿πϑίθαα οὗ ᾿φμὶηι τες. Ο80. ρὲ 
ὈΥ ΔΠΑΙΟΡῪ οὗὨ ονόηὶ: οὐἷ-8 (8 214 μ. 92), δηα δ᾽} ]ΑΥ ΘῊΣ 

ἰηϑίαδα οὗ ἐπι) ἃπα 1866 5146 ὮὈΥ 8ἰ46 συῖεἢ ᾿ξ, ἔγοτῃ ἠπ8 (. βοῦπηαί 

ΘΧρ  αἰπβ αἰ ΓΒ Εγ, Ρ]Ὸν. Ρ. 62 Τοοἰποέα 1). Ο.]τ. ο6 οἱ ψΠ]0 ἢ Ῥ᾽ 
ἸΔΥῪ ὈΘΙοηρ ἰο {8 δίθιη, οὐ ἰξ πιᾶῦ ὃ6 οἷα ("ο8) Βῃογίθηθα ὈΥ 

ἃ Ῥγοίοηϊοο: ροϑιζίοῃ. Ἃἴδθσπι. υϊ- ρουμαρ8 ἴθ Οοἰῃ. λυΐοϊοῖκδ 

Α.8. λιοὶεῖς ον οοπϑύϊαξοα Ῥ’ Ο.0.8]. δγεέο 'χυϊα Ῥ᾽ 

)ι- ΒβΒκυ. ζώτ-γα Αγυοϑὶ. ζμεῦγα ὝὍΒοΟΡ ΧΕΙ ΒοΡῬ', 

σΚν. λώ-ἰα8 “ΒθποοΡ’ 6 ΠΙΑΥ βυρροθ ὑπαὶ {π8 16 (Π6 τοοί 
οὗ Ο.Ο.8]. -σάα ἴον "(ὦ -αἀἄ ἴῃ ἐεσάα μοπ’ ἀπα οἶμοῦ ψογαβ 
(Κοζίονβιυ, ἀσοῖ. ἐν βἷαν. ΡΙι. Χ θὅ8). ΤΈΟΥΘ 18 ρτοδί ἀοιδί 

ὙΠΘΙΒΟΥ Ὁ 88 δηγίμίηρ ἰο ἀο σι 18. ἔμορ ἜΠοτο, ψΒοτἢ 
ἃπὰ [,αἱ. αἰϊεομμδὲ ὕπιῦτ. ρ-ζε Οβο. ρὰ- ᾿αν 

Βθπ τ κ. ΤῈΘ Θ γιποϊ οΟ  οὗἩ Ασπιθῃ. ο 80 Ῥ᾽ ἱὑὶ “σμδὶ Ῥ᾽ δηὰ 1,αἱ. μ-ὃὲ 
μεΐορ ὯΔΒ 80 ἴδ ποῖ Ὀθθὴ οχρὶαἰπθά. Βυρρο (Βοῖισ. σὰν οἰγηι. Ἐπὶ. ἀδν 
δττη. β0Γ., 28 1.) που]ὰ ροδβίυ]αὶθ ἀκ. "4ο- "αἰ- 88. Ὀγ-ΐοτπιθ οὗ ὅᾳο- "4ί-. 
Βυϊ ὉΥ ἐπΐὶβ ποϊπίηρ πουἹὰ ὉὈ6 χαϊποὰ 88 ἴὰτ 88 Αὐπιθηίΐθῃ 18 οοποογηῃθὰ, 
δῖποθ 40- ποι]ὰ ἤδνο ὈθοοτηΘ ζο0-",) ΟΡ. ζοῦ 'δονΝ᾽ οἷο. 1 ἃ 450 ῥ. 880, 



.4 ὕδεφ οἵ σποῦης ἴω πείοῖ ασπόεοε ἴα ἤσεεες χαδοαῦοἃ ὃς 41: 6195 

8 454 “ν. 235. Οκ (δε τς οὗ (86 1,δέέη σνοτὰδ δὶ ἔχτιδες 1 ξ 43} ἴωχαι 3 
ν. 521: οοεῖκε ἰπ α Ῥιοζταιαιε οἵ Οοἴπεας, 155. νῷ. 3: ἰ: Κακὸσευᾶτ, 
Καὶεπε Ζ7οϊ δεῖν, ΧΧΧ δ63 {.; απὰ διίοϊΣ, ἴδι. Θι." ἢ 46 }αα 15. 59. 

[πάἀσβηί. ἤϑηισιο- ᾿δοηθ οπο᾽ (οοππεοοίρὰ πῆ ἤβεσε- ᾿ππ6]: 

ΞΚΊ, σαρια- (τ, αμό- (ἰοίῃ. ϑωπια-. 

2, ὑαε8 οὕΓ Ργοπομρβ ἐπὶ τοὐἑοῖ, Οεμάεν ἐς 1 εεξεφιαξελοά. 

ἃ 412, ἴπ (δ ργϑοθάϊηρ ρᾶροβ 1 "δ5 οἴει θθθη ρμοξπιοά 
αἱ ΠΟΥ͂ ΤΩΏΒΩΥ ἰΠΠΟΧΙΟΠΒ Ρδ85 ἔγοπι ὈγΟΠοῖΠ5 ἴὉ ποῦμε. ὙΈμ, 

“4. Ὧ6 ΠΑΥΟ δοῦῃ, ΒΑρροπθά ἴῃ ΒΟΠῚ6 ᾿πβίβῃοοϑ ὃἃ5 οασὶςσ δα ἴδὸ 

μγοσίμηίο ρογοά, ίοδ ϑεέγβα, ο886 Θηϊπρβ βοιηθ πιο [885 

γοτν πουηα ἴο ΡῬγοποιηβ, ΤῊ ΠΑΡρΡΘΠΒ ρος ασῖγ πὶ Οτοοκ 
δηῃᾶ οΙς, [ἢ {Π6 ἰδίου 81] ροτοά οὗ ἔποϑο ἰδηρτιδσοα τοῦ 

[συν Ῥυγοποῦηδ Γοπιδίῃ ὙΠΟ ΒΗΟΝ (Π6 δρ6612] δυβῆχοβ ππιοὶ 

(ΠῸΥ Παάὰ ἰπ {Π6 ρμαγοῃΐ ᾿ἰδηρτιαρο, 

1 15. οογίαίη πδὲ ἴπ δοπῖθ οὗ ἐπ6ὶγ 68868 Ῥγοποῦπδ ταγιθὰ 
ἴπ [Πποῖρ Θηάίπρβ, βοπιϑί π|ὸ8 μαυηρ ἰῃ6 Ββᾶπ|Ὸ δηάϊηρ 85 ἃ 
ΠοιΠ, δηά Ββοπιοίίπιοβ ἃ ΑἰΠσοπί ὁπ6θ6. ἸάΆκο 88 ΘΧϑηρ 68 

ΠΟπι. βίης. 80 (Βίκν, 84) Ὀδ8146 ἴ0-8 (ϑΚν. ζά-8). 80]. βίην. 
"ἰἐσηισά (ΒΙκτ. ἐάβηιαα) Ὀοδάο ᾿δά (ϑΚτ. 4. [πὰ 5βυεὶ 

ἰπδίβπορη 6 Πᾶύθ πὸ τῖρῃΐ ἰοὸ δββμηθ {δαὶ [6 Ῥτγοποπῖπαὶ 
Παρ ΑΒ ΟΠ06 ΘΧΟΪΠΒΙΥΟΙΥ πϑοά, δηα (μαί ὑπθ ποῦμ δηάϊηρ 

ΟὨΪΥ͂ σΆΠπ|6 ἴῃ ὈΥ ΔΠΑΪΟΡΎ. Οπ (6 ΘΟΠΕΓΑΓΥ, 838 Ἅ͵ΔῸ 8}8}] 866, 
ἴ οἂπ ὃὈ6 πιδάδ ῥργοῦϑθ]α ἰῃδΐ 'ἴπ ΠΙΒΗΥ͂ ὁ8868 {Π6 ὁπαϊηρ τ88 
ΟΥ̓ ΊΠΑΙΥ (Π6 δαῖη6 ἴῃ Ὀοΐα ποῦ 84ηα ῥτοποῦμ, δπὰ {πδὺ {86 

ΥΑΙΥΪηρ ἱπῆβοχίοθ Ὀθοπρβ ἰὼ ἃ ἰδίοσ ἀαίθβι [1{ βθθπιβ, [ὉΓ 
ἰυδίαποο, {πὶ ἰπ σά : ἐμίησά (βΒκτ. ἐάά : οὐκαᾶ() (ἢ6 ἀρτϑϑιηθηΐ 
6. οΥρίηαὶ, 1116 ᾿έεοηισά (βΚτι. ἐάδηιδα) ἴα Ἔδὰ ἰταπδίοστηϑά 

ὈΥ͂ δββοοίδίου ὑἱΐ (6 Ιοοαίϊνεο Ἦΐξεβηῖὶ ᾿ξοβηῖη (ΤΛ ἢ. ἐαηιὸ 

ΒΙκν, ἐάβηι); 866 ὃ 424 Ρ. 849. 

ὟΝ ΠΙΔΥ ΠΟῪ ΟΟΠΒΙ(ΟΥ (ἢ6 Βρθοΐδὶ ῬΓΟΠΟΠΙΪΠ8] ΟΠ ΡΒ. ἴῃ 

ἀοία!. ΤΠ 860. Β'πρ. πιᾶ80. ἔθπ). δπα {Π6 800. Ρ}]. πιᾶ80. ἴθπι. 

ΤΊΔῪ ὍΘ Ρ48864 ΟΥ̓Δ, ΒΠ06 ἴῃ ἔῆ686 ΟΆ868 ΠΟῸΠΒ 8ηἀ ΡΓΟΠΟΙΠ8 
αἴναγβ δά {Π6 β81η 0 δπαΐηρθ. ΑἹ] (παὺ 185 ποοαρᾶ 18 ἃ ποῖθ 



83 412 --414, Ῥτγοπουῃβ ὙΠ αἀϑπάον: Νοιη. δίηρ. Μα80. δηὰ Ἐ'δπ.. 895 

ἀΡροὰ Οοἴἢ. ῥαπτα ὍὋπ6, ὑπαῖ, ν]Οἢ Ψ{Π1 θ6 ἔουμά ἴῃ 411 

Βθ. Οὐ ΟἿ. 800. ρ]. πιᾶ80. ἑππα ορ. 8 826 ρΡ. 226 δπά 
Ρ. 855 ἴοοίποία 1. 

Νοιμϊπαίϊνο δ ΡΪαΥ Μαβοῦ] 6 δηα Εἰ ΘΠ ἢ 1} 6. 

8 418. ὅ51ὰ6 ὈΥ 846 τ ππᾶ80. [ὈΤῚ8 ἴῃ -ὁ-8 88 ἔ0-8 

ὙΠΟΡ᾽ (ΞΞ ὅν. ζά-8., ΟἿ. ποιοῦ ἴοῦ ἤποικμο-, αοἰμ. Ὺλδα-ϑ, 

Τλ}. ζὰ-8) νὰ8 ἴ80 [μῖ8, ἐμαι᾽: 5ΞΚν. 8ά, Αγνϑβὲ. δᾶ δηᾶ αρ-ὅα 

τ Ξκν. δεῥά (Φαοκβοη, ἀπ. Οὐ. 80... Ῥγοὺ. 1889 ρ. οχχγυῇὴ) 

τ. ὁ, αοί!. 8α, ΡΓΟΌΔΟΙΥ αἷβο [,αἰ. ἔρ-86 ἴου ἴ-80, ἰϑί6 ἰηδίοδα 

οὗ δ͵δ86 ἴου ὅ,8-80 δπα {π6 || (1 8 81 ρρ. 78, ὃ ὅθ8 ρΡ. 425). 

ὕπιῦτ. γε β -ῷὸόἫῊ Ῥδὴ-80 81. δ-δἀά (οΡρ. 8ὃ 409 ρυ. 829). 
ῬΟΥΔΡΒ οὐθὰ ἰῃ (μ6 ραγϑηὺΐ ἰδηριαρο ἔμοτθ ψὰβ ἃ [ὈΓΠῚ 

380-38: ΟΡ. 5ΚΥ. 894-808 ΟαΥ. ὅ-ς (ἡ δ᾽ ὃς δπὰ ἔδμο 1116) 1,αἱ. 

ἐρ-ϑιι-8 ὈΘ6Β146 ἐρ-86..0 ΤᾺ ἔρῃῃ. νὰ 8 "δᾶ: 5Κν. 94 ατ. ἡ 1μ,αΐ. 
ἐρ-88 Οοἰϊι. 80. 

ἢ 414 ΤΠοῦΘ ὙΟΥΘ [ΌΣΙῚΒ ἔτῸπὶ ὁ0- δπηαὰ ὥ- βίθιηβ δῃα!ηρ' 

ἴῃ -οἱ -οὐἱ ταπὰ -αὐ, ἴῃ ὙΠΟ - ψ8 ἃ ἀοίοίο δἱοπηθηί, 16 ἢ 

Ἧ6 ΠΙΔΥῪ ΘΟπ͵θοίαγα ἰὼ Ὀ6 ὑπ6 88Π16 88 -ἢ ἴῃ {86 Ιο6. βῖπρ. δηὰ 

0].,) 866 ἃ 25θ τ. 1δ7, 8 8566 ρΡρ. 256 ἡ Οὐομραγα ἰοο {πμ6 126}. 

Ιη880. γΟΟΘΔΙΩ͂ΥΘ ἰῃ -αἱ, 48 ἐδξυαὶ, ἀπαὰ ἔπθ β5,Κτ. ἔδθιη. γόὺϑ. 'ἰπ -ὄ, 

88 ἀξδυδ (δ8. 201, 202 ρΡρ. 88 ἢ). 
1. ΤΠ6 βίοι ὁ5-. ὅΞν. αγί(-ἀπ) Ανοβί. αρηὶ ἱ. 6. ἀνγ(- 601) 

(818, ορ. ΒΚ. 8υα-γ( ἄν) ὉΠ6Β6Ι ἢ ἀπὰ υα-ψ(ώρ) πο 8 441, 

Τὸ (18 βίθῃῃ τοῦδ] Ὀοίοηρ Ο]ν. 8 “ο΄ ἴον "6-ὦ (θυΐ ορ. 
8 416), δΔῃα Ρουθ ρ8 αἵ. ὁδεῖν τε ὅδ᾽ εἶτν πὶ (Π6 ῥαγίϊο16 -ῆι 

(εἶεν: 5Κν, ἀψτ-άηι τς. Βοθοί. τού-ν Ηοπι. τύ-»-η: 8Κν. ἐμυ-άηι 

ἐυ-άηι), “ἢ ΜΘ ΔΓ6 ΘΟΠπΘοίΘα τουδεῖνος οἴο.,) ἰαΐίοῦ Δπδ]ορίοΑ] 

ἤουτηϑίοηβ (οΡ. ὅ. Βαυπδοῖὶς, δια, δῦ ἀθπὶ ον. ἀθβ ὅν. 

Ι 40 4]. 

ΤῊΘ βίθπη ἔφο- (Ἰπύθιτορ. δηα ἱπᾶάθῖ). [,αἱ, φμῖ, Ο1μ8[. 

(Ὀνδμοβ- ἢ80..) φοὺ Ο86. μοὶ 'χιιῖ; θυΐ {Ππ|ῦτ. ροθὲ ροὶ ρμο6 18 ἃ 

ἀἸββυ}] 4 Ὁ]6, ἀπα 80 ἀουέ]688 ἃ οομῃροιηά οὗ ἥροὶ ΜἸῈ -οὶ -ἰ 

(ορ. ποπι. Ρ]. ρεεγεῖΐ ρα τ - οἷς). ΟἿ. οἱα (ἴον ὅο6) Μοά, Ογπιν. 



430 Ῥγοπουηβ δ ἀδηάον: ΝΌΩΙ. βίηρ. Μ68βο. δῃὰ Εἰ θῇ. 8414. 

ριῦν Ἕ8οΟ ἴον ἤλμθ-ξ; ορ. {π6 ἴγοαυθθηΐ οσοιστθηοθ οὗ “Ἴ[18] 

Δϑργαύο" (1 8 658. 1 ρΡρ. 510 1.) ἴῃ οἷα ολγι, ΠΟΥ ̓  ῬΤΟΡΟΥΥ 

Ὑδὲ (15) {π6 Κιπαρ᾽ δῃᾶ ἱπ Μοα. Ογτγ. ριον ὄψημαο ᾿πΠΟΒΟΘΥΘΣ 

(ρψμπαο)". 
1αἱ. ἀ1- ἴον ἔμοῖ-οθ, Ἰἰκ φμξ. 

Οδὰαχ. Α.5. 88 Ὑ{π|8, (παὲ, {πμ6΄, ἰάἄθηϊοα] πιὰ} ἰδ6 

1Π4 66] 8 Ὁ]6 αοἴμ. 86ὲ, ΒΙΟΝ 18 8η υπδοοοηίοα αἴῆχ ἴθ Ο.Η.6. 

6.86 “δ᾽ (φοη. 418-80.) Νοτεθὸ Βυη. 8α-8ὲ {π|8΄ (ἴδῃ. 85:-8ὲ 

που, ῥαί-8ὴ. Οϑαχ. ΟἩ.Ο. ἐλξ ἐδ Α.8. ῥᾷ ἰποίοδα οὗ 88 ὈγῪ 

βθοοίϑ θη ΣῊ {Π|6 βίοπι ἔθ- (ορ. (ἢ. ἐὰ-8. ἰπϑίοδα οὗἁ ἄρ. 380 

Ῥ80-8 πη (Π6 |1Κ6.] Εασίμον, Οὐϑαχ. δ μκίο ΟἬῊ.Ο. ἢξ͵ 

ὁΡ. ὃ 409 Ρ. 8271. ΟΑΗ.Ο. 2εμδ-»" ΒΒ τηδάθ ὈΥ δαάϊηρ 0 -ὦ 

--- Ῥωοὺ ἴπ6 ποιη. βίρτι -" Ξξῷὸ "Ζ (ορ. ἐ-ν 6-γ7 τΞ αοἷἢ. ἐ-8) -- 

{μ18 Ἔχρ᾽δμαίίου οὗ -γ τη8 Κ08 ἰξ ῬΟββιῦ]6 ἰοὸ 8606 ΨῈΥ ἰὉ νγ88 

ποὺ ϑβογίοπρά ἰὸ -ὄγ. ορ. μριμοίθὺ' ἴῸ Ὁ ργυ. αϑγσῃ. Ἡμδᾶξν ὃ 192 

Ρ. 11; --- ἔτγοτῃ {π|8 ΔΠΘΙΟΡῪ ὁδπι6 ὀὲϊηέξν", 866 ὃ 406 Ρ. 521; 

ἃ8 ἴ0 μηδ σ6ῃ. ΜΉΒ6Υ 68 Ὀ68166 δἐέμέξη, ρθη. δὲϊμίθβ 866 8 455. 

Α αἰδογομέ οχρίδηαίίοη οὗὐἠ 7648} 18 ρίγθῃ ὈΥ̓ ΦοθδΠΒ80η ἴῃ 

Βα22. Βοϊΐίν. ΧΥ͂Ι 12] ἶ, τοῦθ ΟΥΘΡ 0146} Θχρδηδί0Π8 8ΓΘ 
οἰἰοα δηὰ οὔ Ποϊβοά. ΟἿῊἩ.Ο. ἀδ», μὸν ἃτὸ ποῖ βμογίθηθα ζὈΓΠῚ8 

ΟΥ̓ Ἰαδν, Ἔμδγν. Ὑπο οΥἱρίηϑ ἃΓ6 Ῥοβϑβϑίῦ]6. (1) Τὸ ἀδ6. ἢἂδ 

τς ἐμ, Μδ, ΜΈΏΪΟΙ δγοθ0 ἴῃ ἃ Ροβιϊοη ὙΠΘΥΘ (ΠΟΥ δα 0 

ἀοορηῦ (βου ρῈ δἴου σαρὰβ ὑΠῸΥ οΟὐ] ἃ θὈ6 808 ΜΠ ἐπ βοοθηί 
ἴ00) 8 δἀάοά {π6 ποπὶ. -» (οΡρ. Ο.Ἡ.Ο. α6-86 88 οοπίγαβίθα 

νὴ} Α.3. ἀξ-8 818). (2) Οὐ ἀδν ἰοοὶς ἐῃ6 ρ]δοθ οὗ ἤἄαν -Ξ 

ΤΑ}. ἰὰ-8, ἰακίηρ 6 ἴτοπι ἴμ6 ρϑῃ. αἀ68 οἷο, 88 αἷΪὰ [86 866. 

θ-. ὍΤη6 Ἰαὐίον Υἱθνν 18 δνουγοα ὈΥ̓͂ λ106 ιτ06' (800. 4106-Ὁ} 

Ὀο68146 Αἰοἰῃ. Ψφα-8. 

111}. ἑαβαΐ “8 ἰ8Β ἀοιδύ]οθ8 ἔοῦ ἐα8-ἰ- ϑαὶ, ποὶ ἐα8 -ἰ- αἱ 

(ορ. ΒοΖΖοηθοῦρον, Βοὶ τ. Σὰ αἴθβοι, ἀον 1π|, ϑρν., 114). 

2, ἘδΙμλὶπῖπ [ὈσΊη8 μα ΐπρ ἴῃ ἀρ. ἔ-αἱ, 88 86 ποίη. 866. 
Ρ]. πϑυΐος (8 428. Ανοβί. ῥισδὲ “ιια᾽ αισαρί(-σα) ἴ. ὉΠ6᾽Β ΟὟ 

(Βαυίβοϊίοσιαθ, Αγ. ΕΌσβοι. 1Ὸ 1718), ψ ΒΟ βυρροβίθα ποὰῃ 

ἴοσττηβ Κκ δογ"χᾶξ ἴ. [Ὁ] οββϑά᾽ (8 1900 ρ. 67). Ῥοσῦμαρθ {μ8 
«αἱ ἴδ {Π6 βᾶπ|86Ὲ 88 (86 ΑΥ. οδμάϊηρ Ὁ {μ6 γνόοῦὺ. βίη. οὗ 

ἄ-βίθιηβϑ (ὅΚν. ἀέξνδ), 866 8 202 ρ. 84. 1Τ,αἱ,. μαθ-ο, φμαθ Ὀδβὶα6 

. "απ  ἃἯἀ᾿ἠψἼ᾿Π᾿.͵Ἠ͵Ἠ͵ι͵ 
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ιῶ, αἰέφμα, Οβο. ραΐ ραᾳθ6. ᾿Αποίπου ἤοσπι οὗὨ {118 οἷ888 18 

ΠῚ Ῥγιιββ. ϑέαὶ Ὀθβϑιάθ δία ἔ, Πα, ἐμ18᾽ (}. ἑἐὰ ἐό-7) φμαὶ 

ΝΠ ὙΠΟ Β,, ΤΒΘΠΟΘ Ὸ Πᾶνα Βα δβίδη γ8] [Όστη8. ΟΥ̓ ΒΠΔΙΟΡΎ; 

ἡ ποεῖ (ΠΤ. ηιϑϑὰ) ἀδιομἑϑκαὶ ᾿Ὀ]ΘΒβοάπϑϑθ διηοπρ' 
(7. Βομμιίαλ μ88 4 αἰ ογοπὶ οχρ]δηδίϊοη, Κα 8 Ζο  ἔβο γ. 

1 8389 4). 
416. ΕΌΣΙΩ8Β ὙἸ {μ6 ραγίϊ016 -μῷ ἀου Ὀύ1 688 ἢ 6 88 Π|6 88 

8 ἰῃ {μα ἴοο. Ρ]. -8:- (8 866 ρμ. 257). ΙΔ. ἤδο-ᾳ ἴῃ 
ἼΟΡοΣΒ, λαιῦ ΟΥ. οὗ-τος. Β5ΚΥν. α-8ὅ. (ἴοΥ 18 ὦ- 866 

). 827) δὰ Αγνορϑί. ἄμ ΓΘ ὑϑιηγΚ Ὁ ]6, Ὀοίηρ 864 [ὉΓ 

180. 8πα ἔδπ). ; ΘΟΠΥΘΓΙΒΟΙΥ ΟΟῬΟΥΒ. λαμεσ 18 υϑοα [Ὁ ὈΟ(Ὲ 

; 1πΠ6 οϑυίοιβ ΘΟΠΟΙ βίο ἰο ΟΥΑῸ 18 ἐπαὺ ἴῃ {Π6 ἔγθέ Ῥδὲν 

ἔθπι. ᾿ϑᾶτ- 186 υβ6α ἰπβίθαα οὗ ἔ80-, ἀπ ἴῃ (Π6 Ἰαύίοσ 

Ἰ0-ς ἴθ υδοὰ ἱπβίοαα οὗ ᾿βϑἄ-,, ορ. ΟΡ ῦβ. ἔθη. ἡψαηι --Ξ 

"' υϑοὰ ἴον ἰδ8 πιᾶβοό. ἨἩΟΎΘΥΘΙ, ὑΠ6 τηᾶ86. σ-82 ἦάδω 
ἰ Υοά. τηᾶθο. 846 Ἰηᾶὺ ὃδ6 ἀογίνθα ἔομιη δὴ [1ἀρ. "8 
Ὁ (Βανι βοϊοπιδθ, Βθζζ. Βοῖϊίν. ΓΧ 810, Κυδηδ Ζο βοῦν. 

28, ΟΡ. 8180 δοκούπδροὶ, Εἰ. Κὰμη 8 Γὐ γα τ Ὀ]αἰΐ, 

πα Φομδπββοῃ ἰῃ Β622Ζ. Βοιίν. ΧΥ͂Ι 129), δὰ Ο.Ρο18. 

ἢ 8ῃ Ιὰρ. ἴβα-ε στ ἐμθ βαῖὴθ στδᾶθ οὗ δοϊδιΐ 88. 18 

᾿ ἔδ6 Ιᾶρ. ἤδη. ἔφα-ὁ (δ 414) (ορΡ. ὙΥ̓ ΔοΚογηδροὶ, 1) 88 

σαβϑίζ ρ. 65). ΟὟ. αὕ-τῇ ΤΑΔῚ 6 ἀογγοα ἔγοπὶ δἰ 
Ῥα- (1 8. 61] ρμ. 461), δηὰ οὗ-τος τηϊρῃξ 4180 ὃὈ6 

Χ ἢ Ανοβ, λᾶμ δῃα ἀογνοα ἔγοση ὅ8ῦμ-. 

ἴη880. αὐᾶμ ὈΘ68146 αοηὶ ἰ. 6. αῦϑηι παῖ γομαθι ἰ8 
66 Βαυοϊοσηδθ, Κα η Ζοιίβουν. ΧΧΙΧ 498. 

κι ΜΙ ἐμ το]διϊοη Ὀθένθοθη 80 : ϑῦ ΟΟΙΏΡΑΓΘ [686 ΟΥΒΘΥ 
οὐηβ: ποῃι. ἔοδ(ι)ο : Ἐοδ() δ Ἵ᾽ 8. 439, Ἰοο. ὅ{6: ἨΖ ἜΠοΓο᾽ οἷο. 
με, με, ἔδϑμε Ὧ86 : δηιδ) Ἐίμ2, 88 ἴὰλθ, ἴπ66, πἰπιθο 1 442, 
ε: μΖ πο πο ὴμ : ῶ ὙΘ ὑνο᾽ ὃ 4571, ποιι. "έν : ἐῷ “που 

ἱθγοηοο οὗ αυδη εν ἴῃ ὑΠπ086 Ῥδῖτβ οὗ ζΌυΩ8 8 οὗ {80 88πιθ 
ψοἢ ἰ8 ἑουπὰ ἰῃ ΟΥΠΟΥ ἤπηαὶ 580}184 0108 ἂδπὰ 80}14 0168 ἩΔΙΘἢ 

ΘΙ ὉΪΔΠ6Θ ἴο 8η4]5: 6. ζᾧ. με: μὲ “ογ᾽ (αν. ε ἴῃ 7-ὁ 1μδῖ. τοο: 

οἵ Ῥργὸὺ (ατ. πρό ΚκΚτ, »γυά: αν. πρω-πέρυοι Ἔδκν. »γἂᾶ-84}5), 

πε τ. νύ : 5Κτ. πώ ΟΙἩΟ. »Ὁ). Οπ {π686 ἤογπιβ ἯΘ ΤΩΔΥ͂ 
Ν᾽ ΘΟ γα 6], θ 88 ΘΒ ζ55. ΡΡ. ὅ ἢ. 

ΤῊ τοϊαύϊου θούσγθθη ΚΡ. ποπι. δι δῃα υἱτᾧ 
Κ6 ρμαΐγβ (8 195 ρΡ. 75) βυρροβίβ ἐμαὶ 1,αἷ, 6ὲ8 18 
ΕΙοΙΙ 8. 11. 22 
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854 οἱδ- ἀοηι (ΒΙΟΠ 6] ον- πο 1146, ἀγαπᾶν. Ρ. 28), Ὀθβὶθ ἐπτ-8 

--- (Λοἰἢ. 4-8, 1ἴΒ ἴο Ὀ6 ἀογίνοα ἔγοπι δῃ Οὐ ρῖπα] βίγοηριρταὰθ 

πΟΙηΪηαίγθ ἤ6ὶ.8, ὙΠΙΟΝ ΠΥ 8180 Ὀ6 {μ6 βϑοισοθ οὗ ΟἿἹΓ. ὃ 

(ορ. ὃ 414 Ρ. 88. Βυΐ [Ὁ 18 αυϊΐα δοποοίνα Ὁ] ἐμαὶ δὲ8 8 ἃ 

οΟμ ΑΙ παίοη οὗ ὅ6-ἰ (8 414) δηὰ ἐ-8, ορ. ΟΙἩ.Ὁ. 76η8-γ Ρ. 886. 

Βοιαῦῖ. [0 βοϑηὶβ ἴοὸ 120 8 ΥΘΡΥ ἀυδίουβ ϑυρροπίϊΐοη ἐπαί εἶδ, 
ὙΏΙΟΝ οοσυγα ἰὮγθο ἐϊπιθ8 ἰῃ Ο.]. πο. 198, ἰβΒ θδο ἐΐϊπιοὸ ἃ Ὀϊυπάοε 

(θδηίΐο]ϑθοη, ϑδιυὰ. αταπι. Ρ. 28). [ἐ 18 ργοίδεα Ὁ]9 ἰο τορατὰ εἰϑάδηι 88. ἃ 
οοπίδηἰπδίϊοη οὗἩ ἴάδηι --- δίχζάδηι, δῃηὰ βάδην (τοδβέογθὰ οὐ ἐδ δηδιοσῦ οὗ 

8). Βαϊΐῖ {Πῖ89 νἱϑυνγ ἰ6 ποϑάϊοϑββ, ἰδ ἴπθτ9 48 8 ἴοσττι οἷϑ ἦ8. 

Νοιηϊπαίϊνα δπα Αοουδβαίϊνο Βίηρυϊαν ΝΟ υΐον. 

8 411. ΤῊΘ πᾶῦκ οὗἨ {8680 ΟοΆ868 18 -α, ΔΗΒΜΘΙΠΡ ἴο -"ὲὶ 

ἴῃ ΠΟΙηΐΪΠη4] Οὁ-ϑίθμηβ (848 ἤ7μαο- ιν Ἰαραπι}), δηὰ ἴοὸ ἃ βυῆχ 688 

βίϑιῃ ἷπ {86 οΟἴθΓ οἴαββθβ οἵ ποὰπβ (48 ἔροῖδιε Ῥοουγ; 6. δ. 

ποτα μα "ηο-α "ᾳἰ-α 'πιιαῦ. Βῖκν, ἑά-ἃ Αγνοβϑί. ἐα-  ΟἿἹΡοιβ. 
αἰ-ία τα Αγρϑί. αῤ-ίαρ, ὅ8ξ,κν. οἱ-α Αγοβί. οἱ- ἢ ΟΡ ῦβ. οἷν 

ΠΥ, αἱ 41}, αἵ. τὸ ποδ-από-ς (1 8 82 ρΡ. δ6) ΤΉΘ688. πόχκε 

ἴου "ποδ κι; [Π6 ραγίϊοϊθ ἤβοδ 'ἰπ αὐ. ὅττι ὅππως δἀπᾶα {π6 [16 
ΜΒ ΡΓΟΌΔΟΙΥ {π6 πουΐοῦ οὗ ἔ8μ0ο- ᾿ϑιυδ᾽ (86 Αὐΐπον, αν. ατ.ξ 
ΡΡ. 184, 281) ἀπὰ ποῖ ἐπ δ]. βίπρ. |κὸ 5Κν. ητάά (8 474), 

ὁΡ. Αγνοϑί, η α- απ; τί τὲ τὸ δ5.κὺ. οἱ-ἃἁ. 1,α. ἐδ-έμα φμο-ἃ 
ηιι-α, Ὁπιῦν. ὁδέ6 ᾿Ιδϊια᾽ [ὉΥ 368-ἰο( (ἐρ. 8 214 Πρη. γ᾿. 174) 

οἰξ τὶ ρὶγ8- 'χυϊά, φυοἀουπααθ᾽, ΟΒο. ρο-ἃ 'φυοά᾽ ρί -α ρί-α ᾿φυϊα", 
ΟἿ. ἐδ οἱ 'χαϊα᾽ ἴπ οϑά οἷά σαὶ (18) ἴογ οὐ δα οἱ 6α; ΜἈΘΙΒΘΓ 
ὦ τ᾿ ἰΒ οοππθοίθα σὴ ἢ [,αἱ. ἐ- ὦ, ἰ8Β ἀουθία], 866 8 409 

ῬΡ. 8381 ἢ. ὟΟοἶ!. ἦα, ῥα-ἕ-α {-ίτα σπιἢ τα ἴῸΓ -ὅ, 88 18. ΒΏ6 7 

ὉΥ λυαγ)αἐδ-ἢ, 'ΘΔΟἢ δηα ΟΥὮΘΥ 8 ΠΏ] ν ἴοσηβ, Ο.Η.Ο, ἀ4α-2 6-2, 
οΡ. 6 Βοιμασκ. Ῥχιββ. 8-:α, κα, Ο.Ο.8]. ἐο, 76 τῷεα ὅκνυ. ψα-ἃ 

ΘΔ ὄχεϊο (-ἰο ἴδ ἃ γῇ 016), πὲ-γοθ ἍἸΒΙΠ; ἴα 1118. ὰ Ξϑ 

"ἰο-α σὰ8 αἀτίνθῃ ουἱὐ οὗ [πΠ6 6] ὈγῪῚ [86 προαΐ. Ρ}]. ἑαΐ (8 428), 

806 7. ϑομιμ!άϊ, Ρ]αγ. ΡΡ. 228 ἔ; θυ {6 ἀ-ομαϊηρ τοπιδὶποά 

μὰ δα]οοίϊγοθ Κ σᾶγα, ἴο ὙΒοΩ ἰδ δα βργοδαὰ δοίοσο {ἢ]8 

ΠΑρραποα (8 227 ρμ. 110). 

Βοιδτκ. Ἡϊπονῖο ἐπ ἢη6] σόνοὶ] οὗἨ Θοίῃ. βαέα οἷο. 48 ὕθθη 
Φχρίοϊηοα 85 δὴ αἰῆχοὰα ραγίϊ61]9, {|κὸ ἐμαὶ ἴῃ 860. 2880. βαηα --Ξ β[κν. ἐά-τη. 
Βαοαὶ δοδαδηθβου (Βοες. Βοὶέγ. ΧΥ͂Ι 129, 161) 8668 ἰῃ Θοέϊι.. -«ἰα 6 ἴθ} 19 ν ἔοξια 

᾿ΕΝ 
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οὗ ἔθ βυΐῆχ -ὦ (δοίδυς Ἐ-Πἄπ : ".αἾ, δηὰ ϑαυδίοβ ῥσία σαὶ ΚΒ εν. τα ἀἅ 
Ιλι. ἐααὰ, ἰἑα πὶϊῃ ΒΚκν. ἰἀἄ ἀπὰ ἔπ 1κθ. Ηθ 8008 δποίμοῦ χγδὰο (- 6) 
οὗ ἔπ 88π|0 βυΐῆχ ἴῃ Οτ. ἰ-δέ τό-δὲ 1μαὶ. ἰἄέ-η. Βαϊ Ὧ6 Ὑ{1 ποὲ 4']ὸν 
ἐπαὶ αοῖι. βαπα 18 δὴ 860. ὙΠ -ε ἢ6 ΠΗ ΚΘΒ ἰδ {π0 88π|6ὸ 88 βαηα- ἴῃ 
δαπα-»ηΙάϊδ “ατίμον, 8.1}},, δπὰ ἀστίγοβ 1 ἔγοπι ξίοηξ. Τἷβ 1αϑὲ ἀοτὶ ταἰΐοι 
ἀοθϑ ποῖ ΘΟΠΥΪΏΟΘ πὴθ ἴῃ ἐδ 8] χη ξοθί ἀορβτοθ; ΓῸΓ ἔπο ἔοτγηι ἴῃ ᾳυθδέΐοη ἰδ 
ΤΑΘΒΟΙΪη0, δηὰ ἰποτο ἰΒ ποϊπὶπρ ἴῃ ἰἴ8 086 ἰο βυρροδέ ἃ ἀογίναιίϊοη ἔγοσι 
ΒΩΥ δυοῖὶ δάγνοσῦ. ὙΤηθ δοοορίοϑα οχρ]δηδίΐοη οὗ δαητ-α ΔΒ ἷἱῃ ΤΥ ΟΡ᾿ὨΐΟἢ 
πὸ αἰ ΠΠου]εἶθ8 δὲ 4]. ΟἿ ΗΟ. ἄδη, τὶν Ἢ ἰπδιθδὰ οὗ α ἰδίοῃ ἔγοιι ἐΐθ 
ΟἾΝΟΣ ΟΔ808, ΏΔΥῪ Ὀ6 ἐδ6 υποχίοπαοά ἴοσῃι, Ὑ Δ ἰοἢ ΘΟ Ρ8 ἐπ ηδ88] 1ΐκὸ (ἢ 9 
Ῥτοροδίδίου ἐμ -- Οτσ. ἐν δῃηὰ {π0 ραγίϊο]50 Οοἶϊ. απ ΞΞ αὖ. ἄν [μαἱ. αη. 
Φο ἢ ΒΒΟΠ᾽ 5 ΟΧΡΙαπδίϊου οὗ ῥαία ἰδ8 1088 Οὔ] ΘοΙΟΔὉ]6 ἰῃ ἰἰ801, Βυὲὶ ῥασία 

οδηηοί ὃὉ6 βοραγαϊθὰ ἤγομυ βαμα: δῃηὰ ὑη]6088 ῥαμα 18 ΤἸΏΘΓΟΙΥ 8 τος ζοστηδίθ 

Ἰοουϊἀοὰ οὐἴονῦ ῥαία σ“ θη δαία δ οοπιθ ἰο ὃὈ0 τοβζατάθὰ 88 ἃ δἰ} ]9 
Ὁποοιιρουπηἀδοὰ ποτὰ -- ἩΔΙΘΝ ὑπ0ῦθ 8 ποίδίης ἰὼ ΒΗΟῪ -- ῊἨΘ πιιϑδὲ 
δάμοτο ἰο ἔμο οἱὰ οχρδηδίίοη οὗ βαία. ΟἿ.Ἡ.Οα. ἐκ ἰ86 ἀουθέϊοθβ {ἢ} 9 
πποχίθπἀοα ἴοτηι, ψπΘὮ Κορὶ ἐπ 6 8π8] ἀθηΐαὶ, 88 ἰὲ Βῃου]ὰ ἀο, Ὀθίοτο 8 
ΥΟΥΘ] ἰηἰ 41 ἴῃ ἐπ 0] ὁπ ποτά, ἱπεὶ δ8 ἄδη Κορὲ 18 -". 

Βδ-ἰοσπηαίοπϑ ἴῃ ἐπ βαρασζαΐθ ἰδηριιαροθ ὐῃ {Π6 -»ι οὗ 

ΠΟΙ -ϑίθιηβ ἴῃ -ὁ-. βκτὶ ἀίνηι (ορ. αδράϊοκο, Αδο. 'ἰπ γα 

ΡΡ. 6, 16) ῬΑ: ἐαηι Αυοϑί. ζθ-ηι ψὲ-ηι αοηι. στ. ταὐτό-ν ἰπδίοδά 

οὗ ταὐτό. 11,αἰ. ἔρβϑί-ηι ΙΔΌΥ, 680η1-6 ἷπ ποὺ, Αποίμοῦ ἰϑ 

ἀουδύ]ο85 ΟΟἾἿν. (8). π.-70 πθαΐοῦ οὗἁἨ {Π6 δυί!ο]6 δηα γϑ] δα ΡΥΟΠΟῦΠ. 

αοπἰῖνο δ΄ ρΌ]ΔΓ. 

8 4186. ἴῃ (6 Μα48ο. Νουΐ, ἔμογο 470 072ὸό ΘΠ ἴηρ5, Μ Π]ΟΝ 

Ῥδβθθα ὙΘΥῪ ΘΑΥΥ ἰπίο {πΠ6 πουπ-ϑγδίθπι: "80 πα ὅ-80, 860 
δ 228 ρΡΗ. 118 ἢ, ὃ 289 ν᾽. 180 ἢ 

Ἐ920-. Βα. ἑάτϑνα Αγοβί, αρ-ίαἠφ; ὅτι. α-ϑψά Αγοϑί. αἷς 

αὐῶς (ἡ ἰαῖκθ ἔγοπι ἐπ|6 ἔθπι. αὐιμᾷ -Ξ 5Κτ. αϑγάβ, ορ. 8 420) ; 
αδιίμϊο αὐγᾶ αὐνᾶ (1 ὃ δδ8. 8 Ρ». 415); ΟΟΡοΓΒ. αρα-ἢνδ Αγοβί. 

αὐναπῆρ (ἥἶΐ δ8 ἰὰ αἴλδη); β8τ. απιάξψα. Αττηθη. ΟΥΌΨ ἴτοτι Οὗ 

ὙΈΙΟΝ; θαΐ ορ. 8 2389 Ρ. 1381. Ὅτ. Ηοπι. το-ῖο Αἰΐ. τοῦ Ξξ 
“ο-ϑῖο; Ηρσπι. τέο Αἰΐ. τοῦ ΞξΞΞ Ανοϑέ, οαδψᾶ, ΘΟΙΙΠΊῸΠ στοῦ ἀ- ἴα 

Ἐγο-δίο. ΟΟτ. αἱ αθ, ἀπδοοοηίοᾶ ἃ α (τ ἢ “δβρίγαϊ οι" οὗ {6 

[Ο]]ονίπρ ἰη114}} οἰ αθ᾽, 1 που]ὰ ϑυρροβί ἴον "6-810, ὁΡ. ΚΚν. ατϑγά 
οί. ἐπδ ΟΕ. 6:8.) Ιμϑὶν “.810 'ἴβ ῬΥΟΌΔΟΌΪ (Πα βυ ἔχ οἵ 

1) Τὸ δνοϊὰά βοραγαϊϊηρς ἑπίηρα ὙΠΟ ΔΥῸ ΓΘΑΙΪΥ ΟἸΟΒΟΙΥ οοππηθοίθά, 
Ι πΙΔΥ δὰὰ ποτ ἃ 607 ζΘΏΘΓΑΙ ΤΟΙΔΥΚΒ ὌΡΟΣ [τἰδῃ Ῥοββθδϑῖυθβ οὗ ἐδ9 
τὰ γῬογϑοῦ. Τηθδ6 Μ{ΠῚΙ Ὀ6 Ὀδθοὰ ἀροὴ ϑιίοῖζοβ᾽  Οο]εῖο Ὀϑοϊϑησίοι 
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Ῥγυββ. 8: 6.886) 8-ἰ6ἰ-δοὶ 8-.6-886 8-ἰ61-86 5-ε}-ϑὲὶ (8ἰ6᾽- ὯΔ8 ὈΘΘῚ 

ἔβκοὴ ἴσο ἐδ ρθῆ. 0]. δέ6,-805) ᾿οὗ (μϊ8, οἵ (μθ΄, αὐπέ-88α 

αἰπα-88εῖ ᾿οἴ ὁη6, οὗ 8᾽, ΔΙΒουρῃ ἰμ6 υποογέβι πὶ οὗ ἐμ6 8ρ6 11} πρ' 
ΤΏΔΪΚΟΒ 1 ἱπηροββὶ Ὁ] 6 [0 ἀγα ἃ οογίδιπ Ομ οἰ βίου (ΟΡ. 1,οβκίοπ, 
60]. 118 {.. 

5.80. Οοἐδ. ῥί((ιδ ΟΗ.Ο. ἀἐ-5 -Ξξῷ ᾿ξέ-ϑ8ο, Α.8. ἄαέ-58 (Ὀ68146 

ε-8) τε ᾿ἰότϑο (ορ. αν. τέο Ὀδβίἀθ ποῦ): αοίμ. ἐ- δ Ο.ΙΗ. 6. πουὶ. 

6-8.. Οὐπραγο ὃ 289 ρ᾿. 181. ΟΟΟΜ|. ἐρ.80 -ξς αοί!. ἀρὲ-8 

ΟΙΗ.Ο. δλιρό-8, ὄξεδο (Ὀθβίάα ἐμέο ᾿χυϊ). ΤΉΘΓΟ ἰ8 πὸ πορᾶ 
(μα 1 οδῃ 866 ἰο φ8βη)6 ἰμαὶ ατσθοκ δα -8οὸ (88 Ὑ6|1 848 

“-810),) Φοβδηββου πού ῃβέαπαϊηρ (6 ἄδν. γοσῦ. οοπίτ., ῥ. 215). 
Ϊὰ {16 βϑϑραζαίθ ἰδηριαροβ ἴμ6γ6 ὝΟγΟ ἔγοαασηΐῦ ᾿οϑυο]ηρΒ 

ὈούΘΘη ΡΓΟΠΟΙΉΪΠΑΙ ἴοτμβ οὗ ἐπθ ρϑθῃ. βὶπρ. δπά ἐμ γϑῃ. 

Ρ].: ΟἽἿν. αἱ 'δϑοσυμι᾽ - ᾿οϑίδηι [Ὁ] ονσίπρ αἱ ᾿οἰυδ᾽ -ΞΞ ἔεϑίο; 

1,αἱ. ομἑμηι [Ὁ] οί πρ ομὲμβ8, 8606 ἴοοϊποίθ οὐ Ῥγϑοθαϊΐηρ ρᾶρθ; 

Ῥγυββ. 8ὐδίϑοὶ ἱπβίθδα οὗ 6886) [ὉΪ]ΟΥΠΡ 8680, 866 ΔΌΟΥΘ; 

οί. ῥέξξ ᾿πδίορδα οὗ “ῥάϊεξξ (ορ. Α.8. ἄάγα Ο.106]. ῥεῖγα) 
[Ὁ] ὴρ ῥὲδ; Αγνοϑέ. αρίατοίᾳηι ἰπδίθαα οὗ αἀρέαρδφηι ἴΟΠ]ΟΥ Πρ; 

αρίαϊρ, ὃ 429θὲ. ΤῊΐΒ βυρραοθίβ ἃ οοπ͵θοίασο ὑπαὶ ἔ-80 ἴῃ αοίῃ. 

(ρν. 104 ἢ), διὰ ὑροὺ σδοπητηππηίοδίϊοηβ ὙΠῸ 1 μαῦθ σχϑοοϊγθὰ ἔγομι 

ΤΠΌΣΠΟΥΒοη. ΤῸ ΔΌΟΥ͂Θ ΠΑΠΙΘα [ὈΥΠῚΒ σὲ 46 ἃ α οδῆ ὃδὸ υδοὰ [οΥ (ἢ 
[οπιϊηΐπο ( αὐτῆο), Ὀυξ ἐπθη ἃ α 40 ποὲ οδι86 Δϑρί γα οη, δηὰ 80 ἔποῦ 8Γ.Θ 
ἀουθ]ο88 οοππθοίθὰ πίῃ βΚν. αὐγάθ. Ἐσνίμοῦ, αἱ αα ΔΥῸ ἐμ δοοοπϑὰ 
θη. Ὁ]. (πὰ ἀυ8}) ᾿ϑογυπι, θαγιπι᾿ 9 υπδοοοηϊθὰ Ὀοΐηρ ἃ π"-. ἃ η-.- ἴῃ 

ΟΧΡΙαἰπίης ὑΐθ89 ἴοτιηβ Ἠὲ δᾶγθ ἰὸ οοηβίἀον (1) ἐΐθ βἰῃηρ. πι880. ἔδι. 

Μιὰ. Ογπιν. ὅοτη. Ψ Βγοὶ. ὁ (ρ]. ΜΙ|Ιὰ Ογπινγ. εε Βγοῖ. ἤὸ Ξξξ ρυ. Βυίς. ἤοιε ὃ 
438): (2) ἐῃο [τἰβὴ βυδβέδηξυδ, πογὰ ἕο Ἔμπαὶ πιο Ὀοϊοηρδ ἰο Ἠΐτη, 

οὐ ἐποπι᾿ (411 χζϑηάθεβ): αἱ αἀϑ, 806. ἢ]. π|886. αἰΐ, ἀδὲ. Ρ]. αὐΐδ, σὰ τί ἢ 
8 ἀουδεϊο88 οοηποοίοὰ ΜΙ4ΟὙΠΙΡ. οἰάαιο πὶ ὙΒΪΟΝ 18 ἷ8᾽, εἰαἀὲ “δέ 
ΡῬοββ. ψ οὴ 8 Πογβ᾽, οἰάμηπέ ἴδδὲ ᾿ἩΒΙΘΩ ἰ8 ἐμοὶγβ᾽: 8180 πὑϑοὰ δ]οὴρβ υὑλδ 
ἐπ ρῥγοποῦῃ: ἄ-αὐἱὲ 'δυοβ᾽ Ογμν. Ψ εἰάαιρ “ἷἰ8 οὐγπ᾽ (τ28480.).. Α δοπ͵θοΐατθ 
ΠΥ ὉΘ οἴἶδοτοά (παὶ "ε8ὶ0 δηὰ Ῥδϑίξϑ, ἴῃ ρῥγορίμηΐϊο ἰπϑυ]αρ Κοὶο, πῆ θπ 
ἴῃ ρῥτθεΐζομὶο ροϑιξίΐοη Ὀθοᾶθ Ῥαϑίο ᾿αδίᾶθ (00. τ. 4α8- Ὀθθίάθ ἐθ- χ᾽ 
Ι 8 66 ν. δὅ), ἀηά {π9 α- Ραβ8θὰ ἔγουι ἐΐθ80 ἰο ἐδ δοοθηΐθὰ ἔουγπιβ. 

ΤῊΘ χϑη. Ρ]. π ὶο ἢ ΟΥΘῪ οὐἱὐ οὗὁὨ ἐππ0860 ἔοτηιδ, ᾿"αδὲῦ»ι ΞΞ ΟἿ. αἱ αε, ἃ π- 
ει πὶ ἸΔΔΥ͂ Ὅθ οομῃρατγοὰ π ἰὴ [,αὐ. σκέμμα (ΟΠ ατὶβ8) [Ὁ] πρ ομέμα, 
ὙΠ16}. ἰο001Κ ἐδ 9 Ρ]806 οὗ χησγκα ΟΓ φιέμηι (Οαἰο}) (δορατο Ηομι. ἡμείων 
Ὀο5᾽49 ἐμεῖο ὃ 464). Ὀυὲ ἔπ6 ϑυδϑί. αἱ αὉ 18 ὩδιΙΏΌΓΘΙΙΥ οομιραγοὰ σὶξ [,6ὲ. 
ομἐμ-8 “ΘΟ σίηρ ἴο ΠΟΙ ἩἘΪΘῊ ΟΟΙ68 ἔτγοπι [ἢ 6 ζοη. ομέμδ (8 419). ΤῊΘ 
δ δίΔη  γ8} δοο. Ὁ]. αὐΐ Βῆονγδ ἔπδὲ [8 βέθαι δὰ ἐ-βοχίοη. 
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}ὲώβ8 Ο.ΟὉ.3]. ἐδ-.80 οἷο. 88 θ6θῃ ἰγαηϑίοσιηθα ἴγοιη “80 οη ἢ 

ΔΠΔΙΟΡΎ οὗὨ (Π6 ρσϑῃ. Η]. "-οὔρι (8 429). Κ᾿ πι} ΠΑ Υ]Ὺ ἴῃ ἐμ6 ἔδιηϊ πίη 
{μοῦ 18 ὅ-848 (ἀΟἰἢ. }ὲέδφΎβθ) ἴου "848 (ΒΚτ. ἐάδψαθ). 

8 419. ϑόπια οὗ ἴΠ6 ΑΥ̓ΤῚ ΘμἾ δ Π ῬΓΟΠΟΌΏΒ ΠᾶγΘ 7 848 (Π6 

δοπηίνα βϑυδῆχ, ΜΠΟΝ ἰβ οογίαὶ ΙΥ ἰο θ6 οοηποοίθα στ (ἢ 6 

δϑηϊεϊνθ γ- ἰὴ [ἢ ΡΘΥΒΟΠΔ] ΡΓΟΠΟΌΠΒ 716- πΟΒέσ 76-} ἵγϑϑισι. ἐμ πν 

δυϊ (8 465): οἷν ἔτοπι ὁ ο᾽; πογ- ἔγομι ποτ ἼΠ6 βδαιηθ᾽, 

δηα οἴμοσβ. ΟὈΙραγο ἔισίμου Ο.1ο6]. υᾶγ ΟΙῊ,ΚΟ. πηϑδγ ὃ 4δ5. 

ΤῊΘ π 0} -αἸβοιιβδοα {8116 ΓΌΥΙΩΒ 1) οοπίδίη ἃ. ἰοοδίϊνο ἴῃ 

«θ-ἴ; δᾶ ἐπῖ8 ΠΟΥ ίΐοη πιῇ Ὀ6 Βυρροβίθα δ 8ῃ δχρὶδηδέϊοι 

οὗ ἔθ ρθῆ. ϑίηρ. οὗ ποὺπῃ βέίθιῃηβ ἰῇ ὁ (8 289 ρρ. 181 ἢ). ΤΠ 

Ἰοο. ἴῃ -θ- 8 υδοα 1π ΡΓ. 14]. Ὁ} 106., ἀαἴ., ΟΥ ρ6ῃ., 88 ἰῃ6 

ἴογπι ὄηιθοῖϊ Ἤπο-ὰ ἴθ (86 ῬΟΙΒΟΠΔΙ] ῥγόποῦθ δα Ὀδθη υ868 
τρεῦ οἢ ἴγοπι ἴθ ραγθῃΐ ἰδηριαρο (8 447); γὰ Ἰπᾶὺ βυρροβὲ 

ἐμαὶ ίοςὶλ ΜὮΘη πβοὰ ἴῸγ {π6 σοηϊίνο μδὰ αἱ ἢγβί ΟὨΪΥ̓ (0 

ΡΟΒΒοββίγθ πηθαπίηρ, δπα αἷά ποὺ δοτμθ {1}} ἰαΐσ ἰοὸ 6 αυϊΐθ 

οοοχύίθηβινο ὙΠ ἐμ 18 ὁ886. ΟὈμρασο ΤΉ 688. Ϊἰο0. τοῖ δηα χρόνοι 

υδ0ἃ 48 βρη, Α ἀοβίγθ ἰο πιδτὶς ἢ ἐμ6 ροηίεἶνα ἔτοπι [Π6 οὐ 

68868 ἰρα (0 αἰ ογθηΐ τοβι 8 ἴῃ αἰ γος αἰα]οοίθ οὗἉὨ 1ἴ6]106, [Ιη 

ΤΠ αὐ ΔῊ δϑβοοϊδεοη ἢ (μ6 ρθη. ἴῃ -μ8 (ῥοριῖη- 8) Ῥγοάποοα 

ΒΊΟΝ [ΌΤΤῚ8 88 ἰ8ύ}-,8, δἰδι8 δὲμι8 ἱ. 6. ὁδὶ -[-μ8 (ορ. 1οο6, ἀκα. Θεὲ 

οἷ): Ὀυΐ {π0 ροῃ. β χ -8 88 δἀἀοα ἴῃ Τὐπιῦγ. 6γΥ ἐγ} ΟΒ0. 

αί8618 οἰσοίβ ᾿'ϑα8᾽ δηὰ ἐπῸὸ ᾿Κ (ορ. βιυθδδβί. Ττπαῦν. ρορίου Οβο. 
ΒΔ ΚΑΡΔΚ]Θί8), π6 Ἰαϊξοῦ οὗ σῇ θοῦ ΔΘ ΟΧδοῦν ΡᾶγΆ}16] ἰο 

Ο.]1Αἴ. ρθη. η12-8 ἐϊ-8 ἱποίθδα οὗ με ἐξ (8 447). ΤΊ γτο- ουτηδίοβ 

ἐϑί:μ8 οἰ ὝΟΥΤΟ υϑοα ἴογ (ῃ6 ἔρθῃ) ηη6 88 Μ6]1,) Ὀὰὺ ἐδέαθ μέγας 

Δα Π|Κ6 ΓΌΥΤΩΒ ἃ. αἷδο ἔουπα, 848 ἰῃ {Πππῦγ. 6γα ᾿ϑῖυβ. ΤΠ 

ΟΙάοΥ -οἰ (βίοι) βυγυιγοα ἴῃ ΟΟΙΙΡΟΒι ΠΟ Ὀ68146 -6᾽-8 (ἰθέξμ8), 

88. ἐδίτηιοατ (ορ. φμοίεγμοϊ- 01, ὈΘΙΟΝ); Ὀυΐ πεμέγξ, ἴθ πομέγὶ 

φοηπογὶβ οἴο., 88 ἀουέ]688 Ὀοσσονοα -Φ ἤτοπὶ [ἢ 6 ΠΟῸΠΒ (8 ΠΗ ΠΑΡ] 
ΤΛ11ἢ. πᾶ86. ἐδ ἴθιῃ. ἐδ9). 

1) ἴῃ δάαϊείου ἔο ἐμ τϑίθγθποθβ αχίτοη ὉΥ βιίοὶς, [1.δὲ. 6 ιν. 848, 809 
Μοτρυοί, 19 Επεένίοῖοὶ. ἀον Ἰαΐ. Εὐγιμθ Ὁ. 88 ᾽,,͵ 92 ἢ, ; Βαπίθ]ββοη, Βιυάϊα 
ἔταιαπι. 1819 ῬΡ. 1 84ᾳ.: Βοτῖβᾷ, Π΄Άο Θαίϊίυγαϊοθη ρῥ. 186: ὙΠ. ΜΟΥΘΥ, 
Ζοϊίϑοιγ. [ἄς το). ῬἈΐ0]. ΣΧ 1714: ΗθρητΥ, Ρυόοϊβ ἀὸ ρυδιιτηδῖὶγθ ΘΟΙΏΡ.; 

Ρ. 348; [,Ἴοβ, ϑιπάοπιυπα᾽  Βιυὰ., 1 816 



942 Ῥγοπουὴβ ὙΠῊ Οοπάογ: θη. βίην. ξ 419 

ΤῊῸ ρϑηϊενοθ φμοὶμδ ᾿οίμδ, ομέμ8 ἀμὲμβ τηυϑὲ 06 αἰβουβδθά 

ἴῃ ΟΠ Χίου ΨΠΠ φμοίδὲ χμοὶ ᾿οῖ-ο6, ομὲ ἠιπἶ-Ο ἀπ Οδο. »ὲδὲ8- 

«Ἰη ᾿οαϊαβρίατη᾽ »έεὶ ᾽οαϊ,, ποῦ ἑογροίηρ Οδβο. ροϊζαα 80]. ᾿'φαδ᾽ 

Ρύ]]δὰ δάγν. 'χυα᾽ ὕτιῦν. ρόογαὰ 80]. ᾽'αυα. ΑΒ [Ὁ ὍΔῈΚ 88 
Ργοοίμηϊο 1ἰ81160 ἃ [08681}] οᾶδα οὗἠἨ (6 βίθπιὶ ἴ0-, 88.) “Κρ ΟΣ 

χροὶ, 8 υδροᾶ ᾿πβίοδα οὗ (Π6 ἱπβοοίθα ργοποῦῃ 88 80 ἰπίθγ- 

τορα ιν ΟΥ ΓΘ] δῦγο ραυί]616, {16 οα86 ψ ]Οἢ 1ὁ 88 ἰμηὐοη θα ἰο 

ΤΟργοβθηΐ Ὀοῖπρ π|846 Οἷθαῦ ὈΥ 8η5 ἰηϑῇοοίθα ἀριηοηβίγαυθ 

ῬΙΟΒοῦΠ ὙΠΟ γὰ8 υϑοἃ ὙΠ} ἢ; ορ. 1}. ἴα]. ἐὰ8δ οδοογῆμβ, 
κὼν ἱδσυαάϊππο 76 αὐκίογἢ ἼΠ6 ῥγίποθ, ψθσα μ6 μ88 γα [18 
ἀδυρπίοτ᾽ τὸ οβο ἀδιρῃίοῦ ἢ6 88 γᾶ ((89 Αὐΐμον, 11. 
ὝΟἾΚΒΙ. Ρ. 805).1) Τυβ 1,αὐ. φμοῖοὶ τες φῦ-ἰ- 66ῖ, ἴο ὙΠΟ. ψγ88 

Ἰδίος δάάθα φμοὶμβ ἃ8 ἃ αἰβίποιΥ τηαυκοὰ ροπϊξινα (ἐπουρἢ 
φιοὶ-φμοὶ-ηιοαξ ομϊ- οὐ» οας τϑηχαὶπ Ἀπομδηρθα), ΟΒβο. ροΐζαά -Ξ 

ρὸ -Ἰ- οἰσᾷα (οἶσο- 8). ρά]]δὰ -ῷ ρὅ- οἰἰϊαά (ορΡ. 1. οἶδ), 

ὕπιῦν. ρογαὰ ἀουδύϊοθβ τόΘὸ ρῦ-- ογᾶ (ογο 118) ταῖν ἐπδῃ 

»δ -ἰ- γᾶ (ΘΥ̓6Υ ᾿θὶιιβ᾽ -Ξ- Οβ89. οἰζοίβϑ).2) Οδβο. ρὲϑὶ (φθῃ. ρὲδὶ8- ἰπ 

[86 ΘΟπΠΡ. 5) 68-μηι ᾿οα ΒΡ ̓  81.) ἰΒ ἀουδέ]οβΒ ἀογισοὰ ἔγομι 8 

οΟΠἰπαίίοπ οὗ (Π6 δάνοῦ “ρ»32[ὲ͵ --- 1,αἱ. φμξ ἔγοπι ἔμ6 βίθιι 
φ- (δ 421) νἱῦι ο()οῖ,), αἰπουρη 16 παϊριῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Πᾶγθ 

ΟΟΙΠΘ ἰηΐο Θχἰίβίθποθ ὈΥ αὐϊγαοίϊοπ οὗ ρέ- [09 [6 0-01488ὅ. Οἱ 
[Π6 ἈΠΔΙΟΡῪ οὗ φμοὶ φμοὶμβ ἴμ6 1,6. μοΐ-ο0ὁ ᾿ιοί-ι8 ὝΘΥΘ τηδᾶθ, 

Κα ὑπ6 ποπι. }]. ἠδδ [Ὁ] ηρ φμξθ (8 421); {πΠ6 58. π|]ΠΑΥ 

Οη66 ΟΧἰδίϊπρ ὈΘύΘΘα {Π|68868 βέβθπιθ ἰπ ἐ86 ποι. βίηρ. (φμωξ ἂπὰ 

μ1-ο(6), ὃ 414 Ρ. 886) πᾶν μᾶνα ἢδ]ρβᾶ ἴῃ {18 τϑβυ]ῦ. 

ΒοαΥῖ. Τμὸ [μαἱ. δὰ]. σφηοῖι-8 ομεἶμ-8 ΘΟ ρίη ἴο Ἡδοτλ, ἰο 
ἡ υάρο ἔγοιῃ ἐΐβ πΙΘΔΠΣΡ,), 866Π18 ἐ0 ὮΔΥΘ διίβοη ἔγοπι ἐδ 6 ροββϑϑβῖνθ ζϑηΣἶγθ 

φμοῖμ8,), ΜΏΪΘΙ Ἰοοϊκοὰ ||κ δὴ δἀϊθοξϊτο ; ἰἢ 8ο, ἰὲ μδ8 δὴ θχϑοὶ Ῥ8Γ81190] ἐπ 
Αυϑϑί. να- ᾿βοβίθγ., Τογπιθὰ ἔγοῃῃ ἐΐ6 σϑηϊεῖνθ γτιὅ Ξ- β,κσ. πα8; 860 ἐδθ ϑιὰ 
οὗ ὃ 454. 

1) Τιθ βᾶπιθ ἰάϊοπι 18 ἔουπὰ ἱπ Μοάθτη αγθαῖκς, 88 αὐτὸς εἶναι ὃ ἄνδρας 

ποῦ τὸν εἶδα, Ὀθδίάθ ποῦ εἶδα, Ἔμαϊ ἰδ {16 δὲ ὙΠ 1 δον"; ἰὼ ΚοΙῶο- 
διὰ ἴῃ Ηἰρη ον θη. 

2) Ο80. ρΡάϊϊυ, ἴῃ Ζυοέδ δ᾽, πβογ. [ἐ. ἰπῦ ἢο. 108, 5668 ἴο θ6 Οη6 
οὗ ἐπὶβ ζ,ΓΟΩΡ οὗὁὨ ἴογπιϑ (1 νου]ὰ ἀοεῖτο ἴξ ἔγοῃρθῃἨ ἤ:ὺ ἐ 6105); Ὀυὲ ἐδο 
ΤῺ δηΐηρ Οὗ ἐΠ9 Ῥαβδβαβο ἱπ ἩἘἙΙΘΩ ἰδ ΟΟΟΌΣΒ '8 ΟὐὈΒΟΌΓΘ. 



88. 419.420. Ῥγοῃοῦηβ Ὑἱε αοηάον: θη. Βίηρ. 948 
--΄ 

ΟἹὰ Ιτῖβὴ [88 8180 ὅ-ξ 88 ἴῃ πουηϑ, ἑμ αἰδαν οὗ ἃ [αἰ ποτ᾽ 

ἴογ ἔβοη-ἶξ, 1κὸ 1,ἱ. ἐβέϊ-ηιοαΣ αν. ΤΊἼθθ8. τοῦ. 

Πιπυδηΐδη. ὙΠ που Βοχίοι, ἐδ, )ὖ οἴο. ΟἸἹὰ Ομ τ ἢ 

ΘΙἸΔΎΟΙΙΟ ἔθ- 00 76:0, αἷς... ἃ ΤΘ- ΤΌΣΩ ΠΟ ὙΉ16. ἢ88 ποὺ γοῖ 

θθρη Βα ϑίϑοίο] Θχρ αἰ πα, 866 1, ΘΒ κῖοη, 66]. 109 δ᾽ 

ὃ 420. ΕΘΙΩΪΠΪΠ68 ὈΘΙΟΩρΊπρ (0 0-8ίθμηβ δ8α ἴπ {πΠ6 ραγθϑῃΐ 

Ιαησιαρθ (6 ΠηΆ80]1Π6 βίθπι ἢ (πΠ6 Θπαΐϊηρ "-8:58 ἴον (86 

Θομ ἶνο Βίπραγ. ΑΥ. -αϑγᾶθ: ὅν. ἐάθψᾶβ αϑῳάδ, Αγοβί. αρ- 
«ἰαπμἃ αἡλᾶ. ΟΟΡοΙβ. αὐψᾶψα ἱἰηδίθαᾷ οἵ ταλψᾶ, [Ο]]ονηρ 
ἑαμιᾶψα (δ 229 ἡ. 114), Ἰυ8ὲ 48 ῬᾺ]1 α88α --- ϑ51κτ, αϑυάβ νγὰβ 

Θχίοη θα ἰο σϑϑᾶψα οἢ {6 ΔΠΑΙΟΡΎ οὗ ζαϊΥάᾶψα; οπαϊηρ ΘΧΔΟΙΪΥ 

88 ἃ ποιῃ, Αγρϑί. αρίαψᾶ ([0]ονίηρ δαρπαψᾶ) Ὀθδί4θ αρίαπλᾶ. 
ϑΚτν. αημζεδψαβ ἴκὸ ἀημζεἦΐψα. ΟΟἿτ. αἱ αὖ ἴον ᾿6-88, 8866 Ρ. 8389 

[οοΐποΐθ. Ῥγιι88. 8-68816.8 8{688168 8:68808 8[61868 (6 Οἡ {Π6 ΔΠΑΙΟΡῪ 

οὗ τηϑβο. ϑἰοβοὶ, ὃ 418 ρ. 840) Οἰοττηδηὶο "848 ἀπὰ ἴ-8ἅ8. 

Α.8. ἄζγο -Ξξ ὑυ. αϑγη. ᾿ῤαϊσῖδε, Οοἴ!. ῥέχζῦδδ ἀπ ὀδίέμαάϊχῦϑβ 

(8 406 Ρ. 821), ΟΙΗ.6. ἄθγα, Ο.166]. δοῖγαν τες ργυ. ὅοσπι. Ἐδαϊσῦσ. 
ΤῊη8 ἀξ Πᾶ8 ΘοΠη6 ΠῸΠπὶ (Π6 ρθη. 9]., ψΏΘΓΟ ἰὁ βργοδα ἔγοιῃη (6 

ΤΏ886. ἴ0 ἔμα ἔβριη. (8 429). Βυὲ {Π6 ο88 οὗ ὦ ἰπ αοἰῇ. δὲξδδ οἵα. 

ἷ8Θ ἰο 00 Θχρ]αίποα 1 {π6 βΒαπ|6 1088 ἴῃ (6 1η880..) 8606 ὃ 418 

Ρ. 84. ΑΆ8 τορᾶγβ -8- ὈΘΟΟΙΏΪΏΡ -2-,) 866 ΚΙυρα, Ῥαυ]}}Β 

ατυπάν. 1 847. 

ΤῊΙ8 [ἀρ δι ηἶη 6 ἔοστπδίοη ἱπ "-δἰ8 σψὰ8 ρτοάποθα ἩΠ4ΘΡ 

ἀη6 Ἰηθτθηοῦ οὗἩ {6 τηᾶ80. ἰὴ ἔ-8.ς. ΕΠΠΟΡ {ῃ6γ6 ψὰΒ ΟΠη06 8 

ἴοπι. 8 ||κὸ "οϊμᾶβ, “πο τγὰβ ὑταπδίοσμιθα ἰοὸ ᾿ἐδβὲβ ὮὉῪ 

Αϑϑοοίδίοη Μ| Ἠῤθ80: ΟΥ 686 ἔξοδο δ ἢγβὲ βογυϑα [ογ 4]] 

ΟΠ άοΓΒ, 8ηα αἰζουνγαγὰβ {Π6 ἴθιπῖπα 8 αἰβεϊρ. θη 6α ὈΥ [86 

ἰδ Βίοστηϑ 0) 6818. ΕὟΟΙῚ {Π6 ρθη. ἴῃ "-8,8, δὲ (8) βργϑδὰ 

ἰο {πΠ6 ἀαίίγο δηά Ἰοοαίινο ἴῃ (86 Ρῥγοϑίμηϊο ρουϊοᾶ; 866 ὃ 425. 

Ο.Ο.5]. ἐοΐφ οοπίαϊῃβ ἰπ6 - οὗ αμδφ, βίαπαὶΐϊπρ Ὁ "68 

ΟΓΥ ἔποϑι ὅ60 8 229 ρΡΡ. 117 ἔ. Βδίηοθ {ἐπ6 ἀδί. 106. ἐο)ὲ 

Ὀοιτονοα (6 βουμαβ -ο).ς ἴγτοιη (86 ἰηϑίγ. ἐ907ᾳ τ Ἢ ὅν. ἑάνγα 

(8 425), ἐο)φ ἰἰβϑι ἢ ΏΔΥ δυο [Ὁ] ον ἐῃ6 Β8116 ΔΗΔΙΟΡΎΥ. 

Ἐπαϊηρθ (6 8816 ἃ8 ἰΐοβθο οὗὐ ἤοσπβ.Ό0 ατσθοῖκ τῆς. 

1,αἰϊπὰ ἐΐΐας Ὀοδὶάθ ἐϊτηδ οἷο, Τιμῦγ. γα ᾽οῖυ8. ΟἸὰ [τ 8ἢ 



844 Ῥγοπουη8 σι ασοπάογ: ἴηϑέν. βίηρ. 85 420,42]. 

ἑηπα ἴου ᾿βοηεἰἅ8, οαοῆα οθοῆα, παοῆα, ορ. πιπᾶ 8 229 τ. 114. 

Π 1. ἐδδ. 

Τπϑγαμ θη 8] ΒΙη ρῸ]8 7. 

8 421. ΑἍἕὄὔ 8 χ ῥγοροῦ [0 ῬγΓΟΠΟΙΠΒ ἯγὙὰ8 -ἤα, {86 8816 (76 

ΤΩΔΥ Βιυρροβί) 88 (Π6 ϑπαϊηρ οἵ οθσγίαϊῃ δάνογθβ: [ὉΓ ἰπβέβπορ, 
5Κτν. οαπά ἀοί!. -ἀωμη Ο.Ο. -φσίπ 'δηγ᾽, ὅτ. λίημά ἸΠοπ᾽, 1,8}. 

ρ»ῦπε ϑμρεγηθ, οἴ. ῥαπ Ὅβοπ᾿ 1}. ἐδ δοσο, ΕἸΧατωρ]θδ: 
Ανοδί. ἄα-πα ΟΡ σβ. ἐψα-ηᾶ απίψα-πᾶ, 8κν. ζχέ-πα ἐδτπμα ὅ-πα: 
{π6 Ἰαίξοσ, {πκὸ 5κν. ϑαηξγαὶ Ο.0.85]. ἐδ-ηὴ (866 Ὀ6]ο), μᾶῦθ 

ἀουθύ]θ88 ἐμ βαπη αἱρηποηρ ὙΒΙΟΝ 18 866 ἰπ ὑπ6 ποπὶ. 5Β1Πν. 

[,αἱ. φοτὲ φμξ οἴο. (806 ὃ 422 Β61).), ἀπα {ΠΟΥ͂ 4180 γϑιῃλ πα ΟΠ6 

οὗ 5Κν. ὅ-οά οά. δ-υά ξδ-οά 'δο Οοίι. ᾿νάξτυα ον. ὙΥΙΝ 
5Κτ. ζέμα: Ανοβί. ζαβα ορ. 11. σοι. κδηδ: κοπὸ (καπό) 8 451 
ΡΡ. 891 ὁ -ὅνα “νὰϑ ὈΟΙΤΟΥΘα ὈΥ̓͂ {Π6 ποῦηϑ, ψΠΘηο6 οὔρδηα 

οἷα.) 860 ὃ 271 τ. 171. Ὅτ. ἕτνα, ορ. ὃ 409 Ρ. 8381. Α Ιοϑβί 

ἴοτιι ἔοί-α (Ὠθπι. οὐκ) Βϑοὴβ ἰὸ ᾶυθ βιρροϑίοθα {Π6 τηβκὶπρ' 

οὗ {πΠ6 Αγοβϑίϊο 8δοὺ. οὐρθηι. 

ΕΌΥΤΩΒ ἴτοπι ο-βίθπῃηῃβ δῃάϊηρ ἱπ ἤπογη. ΚΞ. 8δαπδ-η 
το οὗ γογθο. Α.8. ἄξζ- ιν. Ο.]106]. δεῖτηι Ὀθδίάθ βαθϑί. 
Α.5. νὸόίσμθοι (88 ἴθ (16 ρ]., Ὗαοἰϊ!. ῥάϊηε Ὀθδιάθ ϑαθ8ῖ. 

ομ α- ἢ). ΟΚΟΑ͂Ι. ἐδ 7, πὴ. ΟὈὐμρασο (6 Ῥγυββ. 86ῈΝ 

“παῖε πὶ Πι|6ο᾽ -Ξ. Ἱηθου (866 88 449, 452), ποῖ [8 

ἀουθ0]688 τοὶ ἰὸ Ὀ6 ἀογίγοα ἔγομπι ἂρ. Ἡπονηεὲ (ορ. Αγοβϑί. »ηηῦ- 
ατ. ἐμό- Ἱηθυβ), δυὶ Ὀοίοηρβ ἴἰο (86 βίθπι παΐα-, διὰ ἢι85 

ὉΠαΘΥΌΠΘ ἃ ΟΟπίγδοο ἱΚ ἰῃ6 ρϑῃ. ηισύϑεὶ (θ6βϑιίἀθ δἐδβϑβεῖ 

δὲἐοὶϑεὶ αἰμαδϑο), δπα ἰπ6 ποιῃ. τη αὲβ -Ξ Ξ- Ο(Ὁ 8]. »"οὐ]ῇῖ; ΒΟΎΘΥΘΊ, 

1 Ἰεᾶνὸ ᾿ξ υπαροϊἀοὰ σοῖο Ἡπαίαί- (Ὁ Ὀοοδπηθ τπαΐὶπε ἴῃ ἐΠ6 

ὨδίΌΓΑΙ οουγϑο οὗ ἰπίηρθ, ΟΥ ΟΥ̓ δβϑοοϊδίοη ὙΠ τπαϊ- 5 

“μαΐϊα-νπ Ὀθόδη6 ἢγοὶ Ἡπαία- ἢ, δα {π0ὴ ἸαῊΝ (ΟΡ. ἐισαΐδηεμ 
Ὀ6β146 ἐιμαξᾶϑνεμ). ΟὈμραγο ὃ 282 ὑρ. 187 ἢ. Ασὐτηθηΐδη: ὑπ ἢ 

το ἴον "-δὝὲ ογο-ῦ, ἴτοπι οὐ ΒΙοΝ", ΓΟ] ονσίησ ἐπ δυδϑὲ., φαΐΐο-ο; 
δια ]ασὶν το 1} οὐ ἰβτουρὴ ταὶ ἔγοια ὁ δὶ ρ᾽ Π|κ βυῦϑί. 
δγίδ-. 866 ὃ 281] Ρ. 186. 

ΤἬΏΘΥΟ 4|90 866 Π| ἐὸ ἴανθ Ὀθθὴ ἴῃ ἐδο ραγοπὲ ἰδηριαρο, ἀπά 

ἐο μανθ οὐ ἀονῃ ἴζοπι ἰξ, δὴ ᾿ῃϑισγυτηοπίαὶ 86.165 ἔγοπη 0- 



88. 421.422. Ῥτοπουηβ πῖϊὰ αϑθπάον: [πδὲγ. δίηρ. 845 

πὰ ἐ-δίθπιβ τηϑὰθ ΠΟΙ -ἴΆΒΠ10η, δηαϊηρ ἰθ -ὅ -ὃ διὰ -; 

Αγϑβὲ. ἑῷ ψᾷ αμα. Ὅν. πὼ (οὔ-πω), 1.86. πήτποκα. Τιαῖ. φμδ- 
-τποῦο, φμῦ ΜΙ Πον᾽, Ὁτμῦτν. 861]-ροαγμδ-ροὶ ᾿αἰτοαιο᾽; 1,α, φιῖ 

ἌοΟΝ ἔγρομη φμέσϑ. ΟΟἾγ. οἄοσῇ (ρθη. οὔἄΐοῦ) ΟΟγιγ. ραμ-» 
ΌΣ1ν 18, Θ4 6 ῃ᾿ πὸ ἀουδί τες δᾳῦ-408, ῬΥΟΡΘΟΥ͂Υ ΠογΘ 10, ΠΟῪ ὙὙ80, 

ΒΟΙΙΘΎΘΓΘ ΟΥ̓ ΒΟΠΙΘΏΟῪ ΒΟΙΏΘΟΙΘ᾽ 88 ΤΠΌΓΠΘΥΒΘΙ ΘΟὨ ΘΟ ΓΘΒ ; 

πομοῖ ποοοῖ ἴον ἤμε-ηῦ, οοϑϑῖμά Μὰ ἐμα᾽ [ὉΓ ἔσομ 86}-ἔϊ. 
Α.8. λιοῦ Ἕον ΟΙἩ.Ο. αὐμ, λέμε Ἰοτἀαγ᾽ (8. 409 γ. 880), 

αοὐμ. λυδ ἢ τ] ΟΒ᾿ δὲ ὍΥ 80 τῃηποδ᾿: ἢ (θοβίάθ Οἴοἴῃ. ἀὲ- 

-ἤηηα) ἰπ ΟΙΗ.6. ἀτεπαλὲ [818 πίρεῦ. ἢ. ἐΖ σι ἐμαί, αἱ 
ομοθ᾽ “ὦ ὍΥ ἐμαΐ, ὈΥ 80 πιο: πο βϑυῆχ -ηὴὖ 88 δἀᾶοα ἴο 
{Π18 86.168, δπα ρῥγοάιοορα ἐξ-ηιὲὸ ζδ- πὶ, 7ιθὺ 88 ἰῃ πουῃβ -μτην 

(υὐδδκιωηὴὴδ) ψὰβ ρτοάδυσοα ἰῃ βοπιθ ἀἰα]θοίβ, 866 8 21 η. 118: 

Ῥχγιββ. 8- ἐμ ἔμ. Μοά.Β]ον. ἀΐ ἹΡ ΟἼθ οι ἐΐ ᾿ μοί μοτ᾽ τες 1,αὐ. φηῖ, 

δὰ σι -ηὖὸ δαἀοὰ Ο.Ο.Β]. ὀδ-Σ υθ04 88. ἰπϑίσ. ἴοὸ ὀξεΐο. 

Αοοογάϊηρ ἰο {118 ΔμΔΙΟΡΎ, (Π6 ραν ϊοϊο Ἢ, γα. ξ (αἶδο 866} 

ἴῃ ξ-αὐό- θαι 88. (818) ΟὟ. -Ἔ ἰῃὰ οὐτοσοΐ Ὁπιῦγν. ρογβ8-θὶ ποι. 

Ρ]. 'χαΐ, τᾶν δθ6 (π6 ἰπβίγ. [0 1,αὐ. -8; 1 80, (Π6 π888] ἱπ 

γαεά. τι ατ. οὑτοσ-ἕν ἰἴ8Β (86 ραγίϊοϊθ -ι. 

8 422. ἀ-βίοπιβο δὰ -αἱἰΔ. 8..ν. ἐάψᾷᾶ ᾿Αυγοϑί. αρ-ΐαψα, 

ΒΚὺ. αψά Ανοβί. αψᾶ ἄψα. Ο.Ο.8]. ἐοήᾳ (χ ἢ ἔμ6 ράᾶγέϊοϊθ -ι), 

ΘΟΙΡᾶγο Ομ. ἐαγα, ἴῃ πιοάστῃ ἀἰδ]θοίβ ἑαΐ (7. βομπαί, 

Κυμπϑ Ζοιίβουγν. ΧΧΥ͂ΠΙΙ 886 1); ῸΣ ἃ ἀἰδογοπέ οχρ δηαίοη οὗ 

ἑαΐ 5Βο6 Βνὕοκποῦ, σοὶ. 8ϊαν. Ῥἢ1], ΥἹ 272. 

Ιὴ Αὐγαμ, {8 ομαϊηρ βργοδὰ ἱπίο ἔθ που ῃ-βγβίθηι: 

5Κν. ἀδραγᾶ ἰπδίοαα οὗἩ ἀδνᾶ, Αγοβί. μαρβαψα ἱπβίοαα οὗ λαρηα: 
Β:} νὶγ Ο.Ο.3]. γαζοήᾳ ἰυδβίοαα οὗ γαζαᾳ. πὰ ΓΔ ΠπυΔηδὴ Ὑ6 

βηά, υἱοθ τυϑῦϑα, ἴῃ Ῥτόπουμ Δβϑ πη] αίθα ἰοὸ {πΠ6 ποὺπ, ἑἐὰ 
[Ὁ]οσίηρ γαμκὰ; ἀπα βἰ πα] τ. ἦ Πότ. ταυτᾶ ἀπ ἀουθύ]688 
1,αἱ. μᾶ-ε οἴο. 8660 8 216 ρΡ. 118 Ε΄. Τὸ 18 υποργίαϊη τί 6 Γ 
γεα, ἐγά ἱπβίορδα οὗ ἐψάψᾶᾷ δηὰ Ανυοδϑὶ. ψᾶ ζᾶ Ὀθϑίάθ αφρέαψα 

ἴᾶγα ΓΟ] ονγθὰ ἐἢ6 ποὺῃ ἔΥρ6, ΟΥ ὙΒΘίΒΟΥ ἐψά δὰ ψᾶ δ ἀυθ 
ἴο ΒΎ114 010 ἀ155: Πα οη, αθα Δ ἴο [Π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗἨ ψᾶἄ (Θομρᾶῦθ 

ΒΙΤΗΪ ΔΙ Ομδηροβ ἰη ὃ 241 ρῥ. 147, ὃ 801 ἤδῃ. Ρ. 200). 

5Κν. αηιάγα Ὀοϑίάἀθ από ψαβ [Ὁ] Ονγ8 {πΠ6 ἰθδα οὗ -αψᾶ. 



846 Ῥγοπουηθ πἰτ αθπάον: ΑΌ]. Ὠαΐὶ. ἴωοο. ϑ΄ηρ. δὲ 429.498͵ 

ΒΘ ΔΡΚ. ϑβομιίάε (Κυδ πη Ζοϊέδοιγ. ΧΧΥ͂ΙΙ 886) δπαϊγβοθ 81κν. ανγάΐ 
ἐπα -- αψ-ἅἄ, αἀπὰ ἀοτῖίνοθ ἰὲξὲ ἔγοπι 6 βίθπι ἐ-; 86 ἐΐθῃ δϑβαπιθβ ἐδμδὲ 
αψᾶ : αϑὐνᾶβ ἄτϑι δυρχᾳοδίοά ἐπθ ἐογηιδίίοη οὗ ἑάνᾶ. ΤΉΐθ Θομηπιθηθ ἰἐβ6] 
[0 π|0 88 ᾿ἰ{110 δ ἷβ υἱὸν (ἰδία., ν. 292) ἰμαὺ ὅ-πα 8180 Θοτηθ8 ἔγομπὲ ἐ-, 

δηὰ ἐμαὶ ἰξ γγὰβ (Π6 τοϊδέϊοῃ οὗ ὅηπα : αϑψά ἐπαὶ Ῥγοὰυοοά ἑἕμα Ὀθδὶἀο ἑάϑψα. 
ΤΏΟΓΟ 18 ἃ τυ0ἢ Βαΐθυ ἯΔΥ οὗ τοραγάϊηρς 6806. Βο πἀξ Ὠἰπηβο 16 (6118 8 
(Κυμη 8 Ζοϊίβοῦν. ΧΧΥ͂ 5 ἢ), δὰ 1 Ὀοϊΐοτο ἰδ ἕο ὉὈθ ἰγαθ, ἐμαὶ -- ἰῃ 
οοσίδίη θ]υγαὶ ἔοτπιβ (αοίι. ρά-ἐ-’ Ο.Ο.Β]. ἐὀτηιὶ 8Κτ. ἐξ-δ τᾷ, ατ. το---σι 

Ο.0.81]. ἐὐ-οὐϊέ ΒΙκν. 16-ὅμ) ἰθ ἐπ 6 βᾶτηθ 88 τὶ ἰπ [8 πόπὶ, Ρ] γα] (6γΓ. το- 
Βκν. ἰὅ οἷο); δηὰ ἔυγίπου, ψὸ δυο οοποϊαδοὰ {παὲ ἐῃθ ἐ- ἀρ πο Ρ 8 

ἴῃ ΟὈϊΐᾳαθ οα868 οὗ ἔΐθ ἀυδ]), 88 Ο.0.8], ἐόσηια 8|κν. ἐἀψ-δῇ, οοπέδιη {ἢ 6 
ΒΔΙῚ6 - 8δ8Ὲ 6 ποῦ. 866. ἀυ8] που δηὰ ἔθηϊπἷπο (Ἰὰρ. "ξο-Σ δπὰ 
Ἤα-δ; 8606 8 291 ΡρΡ. 201 ἔ,, 8 811 ρρΡ. 209 ἢ [ΙΓ [πο80 αβϑυπιρέϊοηβ 
ΓΘ ΟοοΥΘοῖ, ἯΘ Οδἢ ΒΑΓΟΪ “590 ὙΓΟΩΣΖ ἰῃ Οοπηθοίϊπρ ἔπ ἀἰρμ Ποην 
οὗ βκν. ὅ-πα ἰέτμα δπὰ 8σηπδτηιὶ Ο(Ο.Β]. ἐό-ιζ πὰ ἔδαὶ ἴθ ἔμ 9. ποπι. 
81. π1880.,. Θ. ᾧ. 5Κν. σγ(άμι) 1,αῖ. φο-ὶ φμξ Οδο. οὶ οἷο.,), δηὰ 811} Υ]Ὺ 

ἐμ ἡ οἵ βκν. ανά ἰάψα Ο.0.8]. ἰο)]ᾳ πἰτῃ ἐμαὶ οὗἨἁ ἐπ ποι. βίην. ἔθῃηι., δ8 

Ανυϑβέ. ρισδὶ 1,αξ. σφμαθ (8 414 τ. 3836). Ια ἰΒ ἰτὰθ ἐμαὶ β8κν. αψά πυρὰς 
Ὀ60 ἀονῖγοὰ ἔγομι ἴθ βίθμι δεξᾶ- (1μ6ἱ. ὁᾶ- αοίδ. 07,6-); Ὀὰαῦ {ποῦ 18 πὸ 
ΤΟΆΒΟΠ 0 βορδγαίθ ἰὲ ἔγομι ἑάψᾶ οἰο. 

ΑὈ]δΔέϊνο, θαύϊνο, δπὰ ΤΠ οοδίέϊναο ϑ᾽ πρΡα]Δ8Γ. 

8 428. Τὴ {Π6 τηᾶ80.-ποὰΐ., (Π6 βίθῃιη ἰ8 οὗἴδθῃ οχίοπαρα 

ὈΥ -80ι|-; [860 β81|60 ραγίϊοῖθ ψπϊοῦ ἀρροᾶσθ, σπου ΔΗ͂ 
Ἰπῆοχίομαὶ οπάϊηρ, ἰῃπ {86 δος. Αυρβέ. αὔγριαὰ 1,680. ἀμιμε 

(88 486, 448). ᾿ 

κυ. ἐάβρια ὦ ἰάϑηιαὶ ἐάδβηνη, αϑηιάα αϑηιαΐ αϑηήη, Αὐυοβί. 

αρ-ἰαδηια αρ-ἰαϊηαὶ αρ-ἑαληιὶ, οαληιᾶὶ πὶϊὰ ἔᾳφθ- ἅἴκὸ Ο.Ο.ΗΞ[Ι. 

Ιοο. ἀρθῇ. ὅ8ϑτ, το-ζογιηαίθβ, από απιάδηιδὲ απιῤῥηλῖιε. 

Ασηθη. 80]. ν μηϊδ ἀαἰ. Ἰο6. μηι ἴσοιηῃ ὁ ὙΠ0᾽, Ψ ογηιξ, ΟΥ̓ 
ἔγοη Οὐ ΒΙΟΒ᾿; -ὠηι- [ῸΓ -οϑηῖ- 1 8 561 Ρ. 417. Ὅτ. αοτίγῃ. 
Ιοο. ὄ-τιμε ἰ. 6. ἀουδύ]οβθ -τῖμι ἴθ. ἔσι-σμ. (Οἡ {π6 ἀαίινθ 

τέμμαι 'οαϊ,, ΒΒ π]0 ἃ ὈΥ ΒΟΠΊ6, 866 ΞΒο!Πηβθη ΚΌδπ᾿Β ΖΘ ΒΟ ΠΓ. 

ΧΧΙΧ 19). ὕπιῦν. 6-8πλϊ -Κ οἱ’ οϑηιοὶ ὁϑηι6 ᾿υΐϊο, ΡῈ -81|0 
ουἷ. ΟΘοίῃ. ῥα-ηηπα ᾿ιρατηηπα ἱσηιθια. Ῥγυββ. ἀδί. 8-:6- ϑη1 

(δἐοίϑηε, ΟΡ. ρθη. ϑέοίϑοὶ ὃ 418) ζα-ϑηε, απίογϑημε (βίθπι 

απέογα-), 80 ῖ-δημε (80, }-8 818). 

Ιῃὴ Οαδγηδηῖϊο ἀπ Βα] ο- ϑ᾽ανομῖὶς ὑπο γθ ἰβ Ὁ ῃΟΙΠΟΥ Ββ6ΥῖΘ8 

ὙΈΙΟΒ [88 -ῖ- ἰηβίθδα οὗἨ -8η:-. ΟΑΗ. Ὁ. ἄφρις λισόηιμ. ΤΑ Ή. ἀαί, 

ἑάηιμὶ ἰάηι Ιου. ἑαπιΐηι-ρὶ ἰαηιὶ ἰαπιὲ ἰαῆι!, Ο.Ο.8]. ἀαί. ἐοηϊμ 

Ιοο. ἐοριῦ; [ἀν ῃ. 8φηπὸ Ὀοσδϑίάθ βφίαηιὸ ἴγοιη 82ὲ-8.Ὁ. ΤΉ686 ἔὈΓΠῚΒ 
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ΒαΥθ ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἀΥΟΡΡΘΟα 8 ου {0 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ [6 οα8δθὸ8 ὙὮΟΒ6 

Βυ χ θοραπ τἰτῃ 1: ορ. Ο.Η.Ο. ρ]. ἀδ-ηι, βἰπρ. Ὁ]. Α.5. ἄσ-ηι 

Ο.1ς6]. ῥεί-ηι, Ἰλιῃ. Ρ}]. ἐδ-ι8 ἀν] ἐδιι-αὐδηι ἐδηι-ἀοδα Ο.Ο.81]. 
8᾽ηρ. ἐδ-ηιξ Ὁ]. ἐδ ἐδεηεῖ ἀν] ἐὄτηια. ἘῸΓ ἃ αἰ ογθαΐ οχ- 

ΡΪαπαίίομ οὗ Ο.Η.α. -»».-,) βθο6 Κυρο, Ῥδὺ} Β ατυπαᾶν. 1 841. 
ΑΒ τορᾷγαβ {ῃ6 οδ86 βϑυϊῆχοθ, ἐμαὶ οὗ {π6 Ἰοοδίϊν ψῶ8δ ἃ 

ΒΡΘΟἾΔΙ ῬΓΟΠΟΙΏΪΏΔ] Θπαΐϊπρ. ΤῊ Ϊ8 ο486 δα {6 δῃαϊηρβ ᾿-δηηπ 

δηὰ "-8ηη, ορ. αΥ. ἀμιμὲν ὕμμιν ἀπ ἄμμε ὕμμι ὃ 448. “-δηπη: 

ΒΚυ, ἐάδβηιίη, Τὐῖῃ. ἑαηιΐπ ἴῃ ἑαηηηι-ρὶ, ΑἸ ΠΟῸΡἪ 1 8 σα ὑμαΐ 

-«Ὠρὶ ἸΩΔΥ ΠΑΥ͂Θ ΟΟΙῺΘ ἴγομη (6 ρθη. 9]. ἱπ ΟΝ οΆ86 Μὸὺ 

ΤΙηυδὲ ΔΠΑΪγΒ Π6 ψοτα ἐαηη-ηρὶ (866 ΒΡὕοκηοῦ, Ατσοῆ. 81δγ. 

ῬῺΣ., ΠΙ 279 ἢ; Οβιβοῦ, Μορῃ. ὕὍπ|. ΠῚ 9).ἢ “-δη!ὶ ἴῃ 

Αγοβί. -ἑαληιὲ αΥ. ὅ-τῖμι. [1Δ|ἢ. ἑαπὶ Ο.Ο.Β]. ἑοῦ τὰν θ6 

ΟΧρ]αἰποα 88 παυηρ οἰὑΠο "- (ΘΗ οὐ ᾿-(ηὲ; { (06 ΓΌΓΙΏΘΥ, 

Τλ1ἢ. ἑαηιὶ Βῃου]α Ὀ6 πυϊζίοθη ἑαη. ΟΠ}. 2αηι)6 Ἰἰκὸ αἰθερῖ}6. 

ΟΙμ. Μοά 1}. ἑαηιὸ, πθποθ ἐαηήδῖ, ἢὰ8 (86 βατηθ δῃαΐηρ 88 

Ιο6. οὐκὲ; ἃ ΟΠ] ΟΙΓΘ 88 ἰο {Π6 οΥἹρίη οὗ ἑαριὸ 18 ρσίνθῃ ἴῃ 
8 424, ρΡρὈ. 849 ἢ. 

ΤῊΘ δὐϊαΐῖνο δπμὰ ἀδῦνθ, οἡ {μ6 Οὗ Βαπᾶ, οὐ ρίΑ]Π] 

μαὰ [Π6 βδθ βυ ἢχ δ (96 ποῦπβ.0 ὥΞκν. ἐάδηηαἀ ἰάδβηιδὲ 

Αγοβί. «ἑαδηιὰ -ἰαπηιαὶ κα ογκαα νοῆγκα οοπγζαὶ. Αὐταθη. Ψ 

“ηξ Κὸ ψΨ ακαμξ, ορ. ὃ 244 ᾿. 142: ψαΐ ΠΙΔΥ πᾶν ὈΘΘῊ 
(86 ομάϊηρ οὗ "μὴ Δ ΟΠ ΒΔΙΑΪΥ͂ ΠΟῪ ΟΡ ἰοὸ δβοργίβὶῃ. 

Τυμθτγ. οϑιιΐ-Κ ὀδηιοὶ ὁ8δη16 κΚὸ Τοῖτὶ 7Τεΐγοὶ Τ οἶγτο Ἴρτο 

ἀθο᾽, ὁΡ. 8 246 ρ᾽. 14ὖ ἢ; ἰπ ρΡαθπηηθ ἰξ ἰ8 ἃ ᾳυσβίϊο Ὑ ΠΘΕΠΟΡ 

[86 ῬΑΙΙ 016 -6 -δὲ (ΟΡ. ρὰ ἦτ 6 ᾿'αυ 4) πᾶ48 ποῖ Ὀθοοηθ αἰξδοηθᾶ 
ἴο ἰδ οπάϊηνρ. Οἀοίῃ. ἀναηπα; ᾿θγΘ -α, ἰὸ ἱπάρθ ἔγοχῃ 

λυαριηιξεδ Ο δδομ, οδπθ ἢγβὲ ἴτοθ "-ὃ, δυΐ [1 ΙΠΔΥ͂ 
Τορσγοβοηΐῦ {π0 40]. "-Φαὰ οὐ {ῃ6 ἀεί. "-Ζ(ὁ)}; Ο.Η.Ο. λυόηιε Βθϑσηβ 

ἰο Ὀ6 8 80]. ἰῃ "-δα, οΡ. 8 241 ρὑρ. 187 ἢ, 8 246 ν. 146. 

1) Το ἔογπι ἰαηρηίενὲ ἀοο8 ποὲ ὑγϑυθηΐ ΟΡ δχρ]αίηΐπα ἰανε ρὲ 88 

ἑἐωνεὶη ὁ νί. Βοῖιῖῆ ἴογμιϑ, ἑαεΐ δὰ “ἰαηιίη, ἸΏΔΥ ΟΥ̓ ΚἾΏΘΙΙΥ πδΥο οχἰϑεϑὰ 
εἰὰθ ὮὉΥ κἷάθο. οὐ διαρηΐη ΠΙΔΥῪ πδυθ ὈθοΟπιΘ ἴση, δηὰ δῷ ἴδπο 
Ὁποοπιρουπμἀο νοτὰ πδὰ ἐπ8 ομδηροὰ, -μὶ ΠΙΑΥῚ παᾶῦθ ὑὈθθηὴ δἀἀοὰ δραδίη. 
ΤῊΗΐδ οδῃ ὃΘ ῬαγΔ]]ο]οὰ ὈΥ ἐα’"-»»}ϊ, ἩὨΐοἢ ἀ068 ποὲ δοπιθ ἔγομι ἰαη6-»ὲ, ὉὈὰξ 
αἴϊον ἑανιὸ Ἰαὰ ὈΘΟΟΙΙΘ ἐαῆϊ, -ρὲ τα δἀἀθὰ δρζδίΐη ἴὸ {0 ΠΟῪ ποζγά. 



948 Ῥεοποῦπα στῇ Οοπάογ: ΑΌ]. Πδῖ. 1,96. δίης. 88 493.424. 

110}. ἐάνιμεἑ (ϑμοτίεποα ἴο ἐάμι) Ο.Ὁ.8]. ἐόν κ6 οὐϊκεινὲ οἰώζω; 

Ῥγυβθ. δέφβημε {κα τοαϊἀπίκι ἱτοσὶ. 

424. 846 ὉΥ δἰ46 στιὰ (Π6 ἔοτπιβ οἰϊθράᾷ ἴῃ ἐῆ6 [1αϑ5ὲ 

βοοίίοῃ 18 ἃ 86.168 ψΠΠουΐ -δη1-. 

Αδ]αἴνο. 851. «4 ἰάά γάάἀ Ανοβί. ἄῤ, 411 δάνογσθβ. Οαὖὑ. ὦ 

ὅπω 'υπᾶθ΄. [Τ,αἰ. ἰδίδ φμῦ, Οδο. οἰϑάἃ ἱοο, 11{|ι ἐδ. ΤῈΘ 

401]. δά Ἄοποο, ὑποη᾿ ἰβ 8614, ἀουθί]θϑα οοιτθοῖγ, ἰο θ6 πὸ 

Θῃηρ οὗ π6 ἱπιρογαίϊνο 5Κν. ὀδλάγα-ἐα ΟΥ. φερέτω Ἰιαἱ. 2εν-ἐδ 

Δα 5᾽Π}}|8. ἴογηθ (ἰδοάϊοκθ, ἀθο, 'ἴπὶ θαα 22; ΤΌΣΠΘΥΒΟΙ, 

Καυδη 8 Ζο βοῦν. ΧΧΥΠΙΠ 119 ἢ). -- Απ [Τ8]|1|6ὸ γϑ-  οσδὲθ 18 

1,κἱ. "ομϊαὰ ἴτοτι φιῖτϑ ἰὰ αὖ αἰφμξ οἷο. (ΒΆΟΠ ΘΙ ΟΥ- ὙΠ 46 Κ1146, 
Οτυμπάᾶν. 121 (), ορ. τπαγϊ( ὃ 248 Ρ. 189. 

Βαῖϊνο, τ, τῷ. [μαὐ. 86 πὶ Ὀδβίάθ ἐδέξ. οἷο: Α ]δίθ 

ΤΟ. ογηδίο ἰΒ [10Π, ἀϊδθοῖο ηεγμϑίομο)γμὲ τὸ Ηρ 11}. 

νηἱγμϑὶάπι-)ᾶηι, ρατί. ῥγαὶ. οὗ ηριὴβεῖϊ ἴο ἀἸο᾽ (οἰ 1ον, Βοἰέν. 11. 
ΠΙΔ]οίοϊορίο, 27). 

Τοοαῦνο. Ὅτ. Αἰΐ. ποῖ ΠΟΥ. πεῖ, ἐ-κεῖ. Ἰμαϊ. ᾿οὶ-ο Ἀ1-Ο, 

Οβο. οἴϑοί [Ἵπ ο᾽ αἰζγϑί Ἵ αἰέοσο. ἄἀοίβ, ῥεὶ Ο.166]. δὲ -ῷὸ 
αν. τεῖ-δε, Ο.166]., λῦξ τ-τῪόὸο ἀτ. πεῖ; 8006 Βρϑομίοίὶ, Ζοιἔβοιγ. 

ἀουΐίδοι. ΑἸ. ΧΧΙΧ 8060 ἢ Α Ἰοο. ἔγοτῃ ἐδθ βίβπιη ὁ0- ἸηΔΥ͂ Ὀ6 
οοηῃἰαἰποα ἴῃ ΟΥ. εἰ εἶτα (Ὀ68146 ἡ ἱπβέῦ. πη Ἡθγδοίθϑῃ δἷο., 866 
(86 Αὐΐμον, αν. ατ.3 Ρ. 225) δὰ ἴῃ ὅν. ξιὅα- δ-α- ΟδΒο. 6ἷ-20-, 

866 8 409 ν. 829. 

Οονίαϊῃ ἴΌΥΠῚ8 8604 ἴογ {η6 ἀδθνα ἃΓῸ τ δ Ἰοοαίϊνοβ οὗ 

(86 886 Κἰπᾶ: Οδ8ο. αἰέγοὶ ᾿αἰξονὶ᾿ ρίοὶ 'ουΐ, [,αὐ. ἐδέδὲ ἐδέξ, 
δὶ οἱ (αἶδο 8061} ὁδοὶ, 1|κὸ ἀαί. 4]. Ρ]. οἰοίβ Ὀθβίἀθ δϑὲβ δἰβ), 

γμοὶοὶ φμοὶ ομὲ, ἴπ6 Ἰαἰίοῦ ἴθ. φμῦ (ΟΥ ἔφμοὺ -- δοὲ (Ββ66 8 419 

Ῥ. 842); 1ιαἰ. λοῖ-ο6 μετα 18 ἃ το - ογπιαίθ [Ὁ] Πρ ψμοὶ σμΐ. 

ΤΉΘΒ6 ΒΒΠ|6 [ὈΥΠῚΒ., 88 Ὑ δϑϑιτηθα ἰπ ἃ 419, ὁποα πδαὰ {6 

Ἰηθϑηΐηρ οὗ ἃ φοπίϊῖνο 88 Μ06}} (ορ. Ιἅρ. ἤγιο-ὶ Ἰοὺ. ἀαί. ζϑῃ. 
8 447), ἀπά, 88 ρϑηϊίνοβ, ΜΟΣΘ Οχίθπαρα ἴῃ [Γιδἰΐϊῃ ΟΥ̓́ -[8, 

ΜΠ1ϑὲ ἢ Τπαθτο- Βα πηη 110 -δἱ ὈΘΟΔΠΙΘ -68 ΟΥ̓ ΔΠ]ορ]081 {γ8Π8- 

ξογιηδίίοη. ΤῈθ 86 οὗἁ ἰϑέξ οἷο, ἴ0᾽ {π6 οι πὶπο 88 ἀουέ]6 88 

ἄπ ἴο {π6 ᾿ΙΚΘΠο88 θίγῃ ἴΠ6 Θά ηρ -οἰ -ὦ ἀπα ἰπαΐ οὗ τ ηεϊδὲ 

ἐἰδὶ δἰδῖ, 804 ἴ0Υ 411 ρϑηᾶθεβ, απᾶ οὗἉ [Π6 ἀδίνθ οὗἁ ἐ-βίθιῃβ; (δ 

διάἀϊη 8 οὗ 0} 868 ϑέεσο οοηϑι ἀογοα ἴο ἤαᾶΥΘ [6 βᾶπηθ ομαγϑοίθυ. 
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Α οΟΙΏΡΑτβοι οὗ ἰπ6 ἔουηΒ οἰϊθα ᾿π {818 βϑοίζοῃ τὶ (086 

οομ δὶ ΐηρ -δη1- (δ 428) τηδῖκοθ 1ὸ ῬγΟΌΔ 016 (Παὺ [Ὁ τῶ8. ΟἹΪΥ ἴΠ6 
Ἰοοδέϊνγο Ὑ8108} πα ἔνο οΥἹρίη8] ἐοσιηδύουμβ. [ἢ (86 Ἰοοδῦνο 

ποῦ Μ11 πᾶνθ 66 Ρ8.8116] ϑπαΐηρθ -8ϑη11 -ϑηι (ΒΚΥ. ἐάϑηϊπη 

Αγυοϑί. -ἑαληηῦ δπὰ «ἰ (τ. ποῖ); Ἰαΐθσ. οὐ, ὑαὺ Ὀοϑίοσα [Π6 ϑηὰ 

οὗ (Ὧ6 ῥγοθίδηϊο ρϑυϊοᾶ, -8)- Βργθαᾶ ἰοὸ {86 δο]αίνο δῃᾷ ἀδίϊνο, 

ΜΠ]Οἢ Εἰἐπογίο μαα παᾶ (6 βᾶπηθ παρα 88 πουῦῆβ. ΑὈ]α νΘ 

δάνονθθ |κὸ Β5κν. Δ ἃγὸ οἱάδθὺ πῃ ἐμὶβ οὔδηρα; δῃηὰ δοὶπρ 
Δανουῦβ {Π6Υ ΜΟΓΘ ποὶ αϑοοίθαἃ Ὀγ ᾿πίἰγιιϑίοη οὗ -8η:-. Βαϊ 
Β1Οἢ ΓΟΡΙΏΒ 88 1,8. ἐδέσ() ἂπὰ ατγθοῖς τῷ ἸηΔΥ ΟΥ ΠΔΥ ποΐ 

ὍΘ οΟΥ̓ρΙΠΑΙ] ; Ὁ ἰβΒ ΡΟΒΒΙ 016 ἐμαὶ 86 γῪ θγῸ ῥχγοάυοθα ὈΥ͂ Β0Πὶ6 
ἱθῃάθ μον οὗ ἃ ἰδίοσς ἀαίθ σψμΐοῦ Ὀτουρθῦ {πο ἀραῖη ὑπᾶρθῦ {Π6 

ἰπῆυσηοα οὗἩἨ {Π6 ποὺπμ βυβίδβῃι. 

ΤῊΙ8 -851- 18 υθ04}}} 1Δἀομ θα (Δπα ἀουθύ]688 τἰρ 80) 

ἢ} {Π6 ραγίϊοῖθ βΚν. 8δηια, ὙΠῸ [ΟΠ] ΘΒ ῬΥΟΠΟῸΠΒ ὈΥ̓͂ ΝΑΥ͂ 

οὗ οι αϑἰϑίπρ (μ6 πὶ: 6. 5. ἑἐάϑψα 8ηιαά. ΝΟῊΝ ὁ Ὑ|]) Ὁ6 Β6θῃ 

8ΔΠῸΠ (8 448.2) ἐμαὲ Οτ. 1,680. ἄμμε Αυϑβί. αὐηια ῬΥΟΌΔΌΪΥ 

οοηδίϑί οἵ "848 -ἰ- 8η16, 1. 6. (6 στο -ἴοσιη οἵὗἨ οί. “18 ὙἹ ἢ 
ἃ Ῥαχί!ο]6 ἔβηιθ δαἀθᾶ; δηᾶ (μαΐ ἔγοτῃ {818 οομῃ δ αίϊοη ὙΘΙΘ 

Ργοἀυοθα (Π0 ΤΌΓΙῚΒ [ὉΓ ὙΒΙΟΩ ἱξ ἰ8 υϑ08] ἴο δβϑυτηθ ἴἢ6 βέθπ) 

Ῥηϑηῖθ- ρδηιο- (ΟΥ. ἀμμο- ὅν. αϑηι.-). ἸΤμὺβ {818 ρδγί016 

Ιηδὲ Πᾶνα ΟΥΑΙ θθοὰ δἀάοα ἰὼ ἃ ΠΥ ἰογιηθα ὁ886 οὗ 

(86 Ῥγοποὺηβ ὙΜΊΟΩ αἰδεϊηρυη ρΘΠθΒ 88 0611 88 ἴο {ποβ86 

ΔΙΤΟΔΑΥ οἰξοα; (ῃἷ8 οα86 ΜΨ1]1 Ὀ6 (86 Ἰοοαίίνσθ.ι ἀπᾶ {ποῦ 18 

ποίμπρ ἰο ΔΓ ΟἿἿ Ββίαγίϊηρ ἔγοιη ἤἜ{6 -ἰ- δηι6, 8πἃ ΟΠ πρ [Π6 

βγϑί οὐ ἔμθβθ ἃ Ἰοοαῖϊνσθ. Οομραγο 1108. ἐὸ ὩΒογο "ἢ Ο.Ο.8]. ἐξ 
᾿απα᾽ Ὀοβίάθ ἔἐθ-ὶ (ἢ ο-ἢ);; 1μαἱ. ο6 ἰῃὰ οθ-ἀο Οβο. 66 ἰῃ οθ-δημδὲ 

(-δημιϑέ σομθυ ) 1}. 5σὸ Ἤθποθ᾽ (δα ορΡ. 8 409 Ρ. 880) Ὀθδίάθ 

α΄. ἐκεῖ χεῖτνο-ς; 11. πὸ Οαοἴι. πὲ βΚν. πά ᾿ποῖ᾽ Ὀοβίάθα ἔμε-ξ 

πη Π1ῃ. ποῖ πδιζα-8 Αυρϑὶ. παριοὶϊξ Τιαϊ. πεὶ πἴ; Ιλ. δε- 

ἃ ῬΑΓΠῸΪΘ ὙΠΟ ἀοποίθβ ἀυγαίϊοημ οὗ ἂπῃ δοίϊομ, Ὀὑθβίἀθ δεῖ 

δ, ΟΟΟ[]. ζὔαο Ὀοβίάθ ἀξ 'πθγο; δᾶ (86 |1Κ0.} Ἦΐε 

1) Βοεϊὰο Ἦε, "ζε, "π6 ἴμθ ρατϑῃὶ ἰδησυδᾷο μαὰ 4180 “ἰξ, "ζῶ, "πὲ 
(ὅτ. τῇῦ Ἔδοτοῖ" ογ. τῆνος “80, 1110; ον. κῆ-νο-ς 110; βκν. πᾶ 
ΟΟΙν. κἢ); ἐδ νδγίδεέϊοῃ ἰπ φυβηεν π88 ΡΆΓ81}1618, "ηιξ : πιὸ Ἰαθ᾽ οἷθ. 8660 
οα ἐπ18 πιδίξοῦ 860 ἃ 416 Βοπι. Ὁ. 837. 
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διὰ ᾿6-ὼ Ὕ6ΓΘ ΡΆΓᾺ}16] Ἰοοαϊίνοϑ {|κὸ τ. δό-εν ἃπα ποιμεέν-ε, 

866 88 266 ΠΕ ρρΡ. 156 ᾿Ξ ΤὙὴο ομῃαΐηρ οἵὨ ᾿κίθβηιθ τηϑοίβ 8 8}1}} 

ἴῃ Βαϊεῖο, ἰὰ Γι. ἑαηιὲ (σογαηιδ), ὙῸΟΝ ἢ88 ἔβδίζθπ (π0 0806 

οὗ ᾿ίεθη16, Ὀθοδυθθ, ὈΥ̓͂ αϑϑοοίαἰϊοῃ ἰδ 0886-8ῆχΧ08 ὙΠ086 

βνβὲ βουπά ν8 21-, 8 Ἧδ8 ΟσΥΟΡΡΘΩ͂, ἀπ -6- ΡΆΥΘ ῥΐ806 ἰο -α-; 

ΟΡ. Ῥγυβ8. ϑέί6- 8) 8ἃ8 οοπίταδίθα τ Γἱ{ἢ. ἑάηιμδ, 8 428 

Ῥ. 846.{ἀ. Οπ (6 δμδίοσυ οὗ ἐάπιμ : ἑαριὸ [86 ἴογτη υὐκὲ, ἃ 8 

1 θο]ονθ, γγϑ ὑγοάδυοθᾶ Ὀαβὶ4θ υἱδίιέ, δἀπὰ μ6 8ᾶπι6 ῥυὶποῖρ]θ 

δοίΐϊπρ ἰῃ (δ6 ορροϑὶίΘ ΜΑΥ͂ ρῥγοδυοοα ΟἾΔ. 2ανηἷὲ ἢ. ἐδ6 

ΔΙΔΙΟΡΎ οὗ αἱοιοῖ)ε; ορ. ὃ 268 Ρ. 1606.«ἀ. Ιαγρ. δὰ ᾿έοβηθ() ΞΞξ 
ΒΚ. ἑάδηιέμ οἷο. Ὀθϑίάθ ᾿έ68η16,) 88 ἰὲ ῃδὰ ᾿μδβημ() -ξ 1ω68Ὁ. 

ἄμμιν ἄμμι Ὀοϑἰὰ6 ἔμδϑηιθ. ῬΟΥΒΔΡΒ ἔμοῦθ ὝΟΓΘ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἔνο 

γψαγίαπίβ ἔδηι-ὶ δηὰ ἔϑ8η1-6., Ὀοίῃ οχίθηϑίοηβ οὗ 378624-,) σΠΙΟΣ 

ΜΟ]ὰ τμᾶκθ ἱΐ ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΙΎῪ (0 δϑβπι6 μα ᾿ἰ68η)9 1) Ὑγ88 

ζογτηθα ἔγοπι ᾿ἐ68)16. 

Βϑιμανῖ. ΤῸ ΔΌΟΥΘ ΟΘΟΙΏΡΑΙΪΒΟΩΒ δῖ Ὀδδοὰ οἡ ἐΐο ὑοϊ]οῦ ἐπδὶ 
ποθ 86} 0} τ πῖῖὸ μοϊὰ ἐμαὶ Γ8. ἑαριὰ δηὰ οὐϊὸ οΘοαθ ἔγοτη Ἐίαθιθη 
δηὰ "οἰϊξοη αΥΘ ποῖ ργρουθὰ ἔποῖρ οδδϑθβ. ἴῃ 800}. [ὍΤΙΏΒ δῷ σόγαηιθη.-76 

«Κὲ (Ατόῖ. 8αν. ῬῺΠ]. ΙΥ̓ ὅ92, Κυμη Ζοίίδοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 8385, Βοξς. Βοίξτ. 
ΣΧ 812, δηὰ ο᾽θονθγθ), ΜΠ ΟΝ δῖὸ τπδὰθ ἐπθ οἰϊοῦ χγουπὰ [ὉΓ δϑδυηρ 
«6. ἷἰξ ἷἰ8β δίγδβῃβρο δΔΌΟΥΘ 4}1 (πίηρχε ταὶ ἐπ9 βϑοοοηὰ ραγὶ ἢδ8 ποὲ ἐδ 
Ῥτοποσιΐηαῖ ἔοσια, δὲ σουϊὰ παῖ Ὀθθη οχρθοοίθα (- νη. «“7}6..4.), Ὀὰ8 ἃ ποῦ 
Θηάϊης, ἰἶκο 7ανεἶζε αηιδζίηαηιθ)6 οἷο. (Βοσε., Ζυν Θθ8608. 11ξ, βϑρτ. 1δέ, 168). 
Ηθποθ [ωθΒκίθη βυρκοβίθ ἐμὲ δὴ ϑδυϊοῦ Ῥρεγαηιο)εηι() ὍΔ δμογίοποὰ ἰὸ 
ὁσογαηϊόα, πὰ ἰο {πἰ8 τ δἀάοὰ -76, π ΟΝ γ͵ϑ τοραγάϑὰ 88 πο Ἰοοδεῖνθ 
ϑπάϊπρ ἴῃ ἐδ 9 ΠουΒ:; ἩΏΘῊ -76 Ἠ68 δἀ ἀθα -» Ὀθοδῖηθ ". ΝῸ διυβυπιθηΐ οδῃ ὉΘ 
δεαδοὰ ὕροὰ ἐδθ δρο] πα οὗ ἐΐο80 πορὰβ τὶξι -)ὲ ᾿πδίοδὰ οὗ -)6: ἴδ πιϊρς 
Ὧθ ἃ το-ἑοτιιαίίου [0] β που η-]Οο  ΕἾΥΘΒ ἰῃ -ὁ, ΝΣ ἰδ ἐ!6 δ]οχοὰ -η 
Ῥγογοὰ Ὀγ Εδβέ 1}{Π. ἤοσὴθ ἴῃ -ἰ, δ νεἰδσκὶ ἴπ ἐὯ9 ποοά΄. [Ιἐ 18 ροϑϑίδῖο 
ῬΒΟΙΘΟΟΔΙΙΥ ἕο ἀογίυο -ἰ ἔγοπι -η, Ὀυξ ἔπθτο 18 πΠ0 ποϑοὰ 00. ἐπὶ8: ταῖβοῦ 
ἐμ ΤΟΥΘΥΒΘ, δἷποθ ἐδοτο 88 Ηἰϊποτίο Ὀθθη ἰουπὰ πὸ δποῖ ἔοσπι 8Δ8 δῇ 
ἘΚΔΙΝ. «ἰρι»»Ρ() ἴον -4.»(Ὁ -ο-ρ( }) ὑὸ "ἀξοΐνι»ρ( ), ὈπῈὲ ΟἿ ἀδυδ-ρ(ὺ). 

800 Ζωραἰκίθηῃ, ΒοΓ. βἄομβ. 98. Υἰ88., 1884 ῃνρ. 96 ἡ. Βοδίἀθβ ἐμ οχ- 
Ῥιδηδίϊΐοῃ ϑυχκαθδίθὰ ὈΥ 1,Θβἰκίθη, ἐμαὶ τηὐδδὲὶ οοτη08 ἔγοτι ηνέϑεκδ, ἔθ γθ 18 

δηοίμπον σϊιΐοῖ διουϊὰ Ὅ6 οοπδίἀοτοὰ --- (ἰπαὲ »εἰδσιὶ [0] οτϑὰ ἐπθ Βῃδ] οΩῪ 

οὗ ἐαπιὶ (πὶ Τὰ. “-διιῖ), δ "εἰ δεκὰ ἐπδὲ οὗἉ ἑανηὸ. 
Βυὶ δαρροδο ἐΐο ϑυρροτίοτβ οὗ [89 ἐΠΘΟΥῪ ἤθγὸ οὐ ἰοἱϑθὰ Ὑ6170 ΓΘΔΙΪΥ 

ἄο τᾶ ουὔξ ἃ ἀδοθηὲὶ 6880 ἴον ἐποὶρ Ἠσανιθη Ἔσογαπιθη πὰ Το κοη,1) ἰὮΘΓΘ 
ποῦ]ὰ Ὀ6 11{|}60 ἴο ομδηρο ἰῃ ἐπ ζθΏΘΓΑΙ Ὀγὶποῖρ]θ. [Ϊ σου]ὰ 4}} {π0 88πὶθ 

1) 16 Ῥευβϑ. δολίϑηιαη, Ἐποΐ. 89. δηγιμίηρ τοῦθ ἐδδὴ ἃ ρίθοϑθ οἵ 
ὉΔΙΘ]ΟΒ8Ώ968 ὃ 



88 424 -425. Ῥτοποῦπθ σι ὶξι αθπάον: ΑΌ]. Ἠαὶ. ωοο. 8ίηρ. 951 
----ο--ο--ς-.-. 

ἀοτῖνο Πϊεμ. ἑαηιὸδ (88 ἔἶθ89 βοιιοῖδεβ Ὑσὶθ 11) ἔτοπι 16}. Ἤεθηιε, δηὰ 
οχρ δίῃ -ν 88 ἐἶθ 88π|0 ροδβέροβι θη 6 τῆ κοα ἐμ αἰ θσθηοθ ὈθιΘθη 
Τὴ. ἑαηιὶηι-»ὲ Β8Κν. ἰάϑηνίη δηὰ Ὅτ. ὄὅ-τῖμι.) δὰ ὙΠῸ 8 ἀουθέ]θ88 
οοπἰαϊποα ἴῃ Γἱ{Π. {δ- 5 ἐξ, δχᾶμ εὐξ (οχίοπάοά ἰο ἰδηαΐὶ (ὅπαὶβ οἰ.) Ὀθδίὰθ 
ἰὸ 8χὲ (Ξ-Ξ:Ξ Τιοἱξ. 16 806). 

8 4256. ΪΙ͂ῃ ἄ-δίθιηϑ Ἧ6 ἢπα βοϊῃθίηθ8 ΘΟ Ρ]οΐθ ἀρτθοιηθηὺΐ 

ΜΙ ΠΟΌΠΒ, ΒοΙηο π|68 [ἢ 6 ρΘΗΣ 6 -8,)- ΟΥ -8- ὈΘΙΌΓΘ [86 Οδ86 

οπάϊηρ (8 420) Τα Ὀδρίη σἰξὰ ὑπΠ6 Ἰδαίου Κὶπά. 

1. ΤῸ ΑΔ]αῖνα δηὰ αθηϊίνο μα {Π6 βϑῃ6 [ΌΤΙ ἔγουα 

ἴπ6 ΙΔρ. ροχῖοά οαναγάβ, 6. Ρ. ὅτ. ρθῆ. 80]. ἐάθγᾶδ, 866 8 420. 

Ἐο- οσιιδίίομβ: Αυοϑί. απλᾶ αναήπα γοὴλμαᾶ-α (Ὀοβὶἀθ. ρϑῃ. 
αὐ οἰα.), π|6 δαγοπίψα μαρπαψαῤ, βο6 ὃ 242 γῥ. 188. 

Βεῖῖνο. ϑ8ὅϑ,.κυ. λάβγαϊ αδγᾶί Αγοϑδὶ. ζαλγαὶ απδᾶὶϊ αὐυᾶὶ, 
ὁΡ. οά, εμσαραίψαί ὃ 2471 ν. 141. Οοὐϊι. ῥέφάϊ ἰφάξ 1]τ0 σέδάϊ, 

Ὀυΐ ΟῊ.Ο. ἀδγμ ἄἀθγο ἐγε γὸ [Ὁ] ΟΡ σοδιε σοῦο σι ἰπϑίγῃ. 

Θμαΐπρ, 806 ὃ 276 ρΡΡ. 178 ἢ. Ῥσχίββ. δἐθβδὲοὶ 8ἰ688οὶ διὰ (τ|}} 

«Εἰς ἴγοτη {π6 ρθη. 9]. δέθ80) 86 δὶοὶ 8ἰ6,86ὶ, ΟΡ. 5.6. 8έ6͵868 
8. 420 Ρ. 848, Ο.1ς6]. ἀαί, ῥοὶγὲ Ὀοϑίάθ ζϑῃ. ῥοίγαν. 

Ἰιοοϑίῖγο. 85.,Κν. ζάδνᾶηε αϑψάηι, ορ. ἀξυᾶψᾶηι; Αγρβί. ζαλιδρ 
αὐΐς πιὰ -Ὸ Ξε ὑγ. Ασν. -ἰᾷ (1 8 125 ρ. 115) δπὰ δὰ ἔγοπι (6 

ὅ61.-80]. (καλπιλᾶ), ορ. Ανοϑέ. λαρμαψα ΟἿἹοιβ. αγδὶγᾶψα ὃ 264 
ΡΡ. 166 ὁ Τμοβο ῥγοποῦῃ οᾶ808 ὙὍΓΘ ἱπῆυθηοοά ὈΥ̓͂ 800} 

ἴΌΤΙΒ 88 ὅν. ὀγλαίνάηι Ανοδϑί. δαγοπίψα : κάϑψᾶηι ἐκαΐβε: 
κάθψᾶβ καμμᾶ διὰ ζκάβψαϊ ζαλῤψαὶ τῷΈέ ὑγδαίψάηι δαγοηΐψα : 

ὀγμαίψάβ δαγοπίψἃᾶ ἀπὰ δγλμαίναί δαγοπίψαί. Οοἴῃ. ῥίσάϊ |1κ6 
σίδάϊ. 

ϑαπδκειί. ΒΕ 6-ἰογπιαίοθθ: σημζξνᾶδ αημδναὶ αημίξνᾶηι. 

Ὡὦ. ΕὐγΒ τιϊουΐ -8ϊ- ΟΥ̓ -8-. 

ΑὈΙαῦνο κὸ {π6 ρϑηϊίνο, ΟΥ. τῆς οἷο. [Ι}«αὰ [Τία]ϊο, ἃ 

γο-ἰοτιδίϊοθ ἰῃπ -ἄζ: 1,εἰ. ἐδία() Πμᾶ-ε, ὕὌμμαθγ. οτα- κα δ᾽ 

Οβο. οἰκαδὰ δο᾽ εἶζα- ο οίβϑ8- κ θα, κὸ 1,εἵ, ὀφρμᾶ(α) 8 248 
Ρ. 189. 

Βαεαῖνο. Ὅν. τῇ θοσ. τῷ Κὸ χώρᾳ. 1μαἰ. ἰδίαθα ϊΐαθ 
(Ὀοϑί4ο ἐϑθέξ ἡ} 1Κὸ ὀσμαθ; ὕπ|0Υ. -ὁ6 Οδο. -αἱ ἃγὸ ποὺ ἴουπά. 
ΟΟΙν. «πὰ ἴοῦ δομεὐΐ 1κὸ ἐμαϊῆ. [{π1|. ἑαξ Ι'Κὸ γαδκαΐϊ; 

51αν. ἐο)ὲ Ὀδδίά6 δημ7)Πὲ γαοῦ ἴδ ἔθη -ο)ῇ- ἴγοια [86 ἰπϑέυ. ἐο7ᾷ, 



902 Ῥγοηουηβ Ὑἰτ αομάογ: ΤῊθ ὨσμΔ]. 88 425-- 4927. 

}ιδὺ 88 ρθη. ἐο) ἰβ ῬΡσόοῦθ ]Υ Ἦν ἰγδηβίοσιηθα ἴῃ {Π6 Β8π|0 ὙΑΥ͂ 

(ἢ 420 γΡ. 8438). 

Τιοοαῖνθ: ΔἸ ΆΥΒ 6π68 ἴῃ -αὐ |κὸ ἴπ6 ἀαῖῖνο. Οτ. Βοροῖ. ταξ 

τῆ, Ατορα, οἷα. ταῦ {|κὸ Βοροί. Πλαύχαε, 806 8 247 τὑρ. 146 Ε΄, 

8 264 γ. 167. Ομβο. ο]881 Ἱὴ 6δ᾽ |Κκ γίδί Ἵπ υἷα. ΟἿὔὗἶν. ἐδϑὲηα 
ἔ, 1π {Π6, [Παὐ᾿ τξα πἴπ 86η-, πκὸ ἐμαΐέῃ. Τάϊῃ. ἐο)τὸ ΚΘ γαῆξο)-Ε, 

866 ὃ 2θ4 ργη. 167 ἃ; Ο(Ο.8]. ἐογὲ Κὸ ἀδί. ἐρ)ῆ, 866 δθογα. -“--- 

1 [16 ἔβη. 96}.-80]. ἴῃ -8,ἅ8 ΔΒ ΤΘΑΪΥ, 848 ΟἿΓ Ὑ]ἹΟῪ 

ΔΒΒ.Πη68, ΡΓΟἀποοά ὈΥ ϑβοοϊδ! θη ὙΠῚ (Π6 1τη886.-η6υῖ. ρ6ῃ. 

ἸῺ -ϑὲ0, {Π60η -8ὲ- -8- ΒρΓΟδα ἤἔγοιῃ {π6 ρ6ῃ.-80]. (ὁ {86 ἀαί. 

ἀηα 1ο6.: 6846 ᾿ἐοϑβ μὰ8 ἰογιθὰ "ἰοβίαςξ [0] ονίηρ Ῥοξμαξ : 

Ἐρλμᾶθ (8 420 Ρ. 848). [Ιπ ἃ βπηῖ]αρ ΜᾺΥ ΜΟγΘ τηδᾶθ ἢ. 
πιάπμοὶ (πιά), Ῥγαβθ. φιοηποὶ, Ο.0.8]. ριϊηδ᾽ ἴἰὰ οοπηθχίομ ὑιδὰ 

{π6ὸ ρα. 11}. τιαπὸ (πιαπξ8), Ο.Ο.8]. φιόπὸ (Β 445). 

Οδβ65 οὗ ἐμ δ) 4]. 

ὃ 426θ.0ὡὈ Τὰ Οδβο-ϑυῆχοθβ ρθουν ἰῸὸ ἐπ θυ8] ὙΟΓΘ 

ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΙΥ, ἀπ αἰ Υ5 οοπεϊπυθαά ἰοὸ Ὀθ6, [86 Βᾶπ6 ἱπ ῬΙΓΟΠΟΌΠΒ 
88 ἴῃ ΝΟΌΠΒ. 

Νο. Αδθο. ἴὴ ατοοῖκ ἰπ6 ἔδιη. ταύ τὰ8 ἰυγπθα ἰηΐο 8 

ΡΙυγα] (8 286 Ρ. 194), δῃηὰ 1π ἰὑ8 βἰοδά ναϑ υδβοὰ {π6 τηᾶ86. τω: 

6. δ. τω στήλᾶ, ορ. αΥ. δύω 1,αΑἱ. ἀμοὸ Τλίῃ. ἀϊ4]. ἃ υϑβοᾶὰ [ῸΓ 

Τη880. 8Π6 [61]. ΑἸ1|κ6. 

θαῦ. ΑὉ]. περ. Οχυ (60 αἰβθγοποθ οὗ βίθῃι ἴπ Ιη8806. 

118. ἐδ-ηι(-αὐδηι) ἐδ-η(-αὐδηι) : οἶκά- αι οὐἶκα- ἢ δὰ Ο.Ὁ 81]. 

ἐδ-ηια : οἰίο-ηια ἰσο-ῆϊα, 866 ὃ 291 ὑῃ. 201 ἢ ; οπ πὸ ΑἸ ΌΓΟΠΟΘ 

οὗ βίθπι ἴῃ ἔθπι. Ο.0.3]., ἐδεηια : γακα-ηια, 806 8 298 Ρ. 202. 

αοπη. οο6. Οκ ἰδο αἰβογθμοθ οἵ βία 'π Ο.0.8]. ἐο)ε- : 

οἰκιι ναΐσιε 866 88 810, 811 ρΡρ». 201 δ᾽ 

Ιῃ Οτροκ, τοῖν 18 864 [ὉΓ 61}. 88 Μ611 88 τηᾶ80., |{κ6 τώ, 

866 ὃ 812 Ρ᾽. 210 {. 

Νομπλπαίϊδνο ΡΙυΣγα] Μαβουϊ πο δηὰ ΕΘ ἑἾ 6. 

ὃ 421. ο-δίθιηβ8 πδὰ -οἱ, 8δ8 δραϊπαὶ -δ ἰπ ἐδ που δ. 

Οὐ {Π6 ῬγΘΒυ80]6 οΥἹρίη οὗ -ὦ ΕΘ. 866 ὃ 186 ργΡ. 60 ἢ 

ϑΚν. ἐξ ἱπιό, Αγϑϑί. ἐξ δὶ, ἐπι, ΟΟΡοῦβ. ὑμαὶψ. Ὅἀζ. τοί οἱ. 



8 421. Ῥτοποῦηβ τδῃ αϑηάον: Νόη. Ῥ]υγ. Μαβο. δηὰ Ἐθηι. 958 

1ιαἱ. ἰδέ: ἢ γε. ΟΟἿν. ἐμά τὸ ἔβοηεἶἶϊ. σοί. ῥάϊ, ΟἩ. 

ἀξ αἀἷα αἷθ: Νοῖβαὸ Βυπ. ῥαΐϊ-αὶ Ο.106]. ῥεῖ ἰοοκ ἐβϑὶγ 

-κ (ΞΞ ργῃ. ἀδϑζιη. -2) ἴγοτῃ ἴῃ 6 ποῦπϑ. 111. ἐξ ῬτιΒββ. 8έαὲ φμαὶ 

φμοὶ (866 “. ϑοιτηιαι, Κα π 5 Ζοίίβουν. ΧΧΎΥ͂Ι 891), Ο.Ο[’᾽. εἰ. 

Ϊῃὴ ἔνθ Ὀγάμοῖθβ οὐ ἰδ [πη 40- ὐουτηδηΐϊο ραγθηΐ βίος. 88 ἯΘ 

Παᾶῦθ 866} ἴῃ ὃ 814 ρ. 214, {18 ῬΓΟΠΟΙΏΪηΔ] -οἱ ἢδ8 ραββοᾶ 

ΟΥ̓́ΘΡ ἴο {Π6 ποι βυβίθιῃ. 

Οπ ἐδμ6 οἴμοσ δπᾶ, -ὔβ ΒΟ  τη08 ρᾶβθθα ἔγοτη ΠΟῸΏΒ ἴο 

ΡῬΓΟΠΟῦΏΒ. Οβο. ρύβ ὕπ|07. ΡῈΓ- 6 ρμγεΐ 'χυϊ, Οβο. ράτάτγύβ- 

«»ἱὰ ᾿αἰτφαο᾽, ὕὝπιδν. ομγ-οπέ Ἰάθ, ΑἸβΒο 'ἰπ Αστηθη., ογῇ 
ὙΠ16 8 ποκα ἩΒογ᾽ ηο-ηῖΐ ἼΠ6 βαπχθ᾽, ἢ Βιρσρθ ἰ8 τὶρῃὶ ἴῃ 
ΘΧΡΙαἰπίηρ {Π6 - 88 -δ- ὦ (866 ὃ 818 Ρ. 212). 

ΒΟΥ. ΑΒ τοραγὰθ ἵν. ὃ (Ογιαγ. -]ν ἴῃ διοψηίειον, Οοτη. Βτοί. ψ) 
ΤῊΣ ΠΟΥΒΘη ΠΟ]48 ᾿ξ ἴο ὍῸ6 Ῥοββὶῦ]6 ἐπὶ {π6 σπορὰ 18 ἐπ πι880. 8'ηρ. ὃ 
(β 414 Ρὑη. 8385 ἴ.), διὰ ἐπδὺ 118 86 ἴοσ ἐμ6 Ὁ]0γᾺ] νγὰϑ ἀὰθ ἰο ἐῆ 6 ΔΗΔΙΟΩΥ οἵ 
[πὸ ἰπἰογτοβδῖῖνο. ἨονθΥογ, ἰδ τυδὺ Ὀ6 οομπδίἀογοα ὙΠΘΙΠΟΥ ἴΠ0γ0 τγδ ποὶ 
ἴῃ Ιάἀξ. ἃ ἴογτη "“6-ὶ υδοᾶὰ ἴοΥτ ἐπ ΡΙυγα!. ϑοοῖπρ ὑπδὲ -οτἴ δηὰ -σιΐ δῖθ 
οί ἐουπὰ ἴῃ ἔπι ποσὰ. βίη. (8 414 . 8385), [9 βϑθ τδγίαιϊϊοη ΤΥ ὃὉθ 
οχροοίοθα ἰῃ ἐΐ6 Ρ] γα] (οομραγο ὅμ6-} 'το᾽ 8 441). Μογϑουϑῦ, Ῥγυββ. ζ8}. 
Ὁ]. δἐοί-ϑοπι ΒΘΘΙῚΒ 0 ὈΓΘ-ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ πο. ᾿ϑίεϊ, ἴῸΓ ΝΘ δ΄ΓΘ ποῖ ᾿υδιϊῆθα ἴῃ 
ἀογιτίης 118 οἱ ἴτοπι δὴ [Ιᾶκ. οἱ (806 Βγϑῦπθ, Ευδη- ΒΟ ἢ] ὁΠ6 178 Βοἱίτ,, 
ΥΠΙ 95). ΑΒ ἰο {δθ [τἴ8ῃ ὑ]υ γα] ναγίδηΐβ ἑαἐ ὁαὲ δηα δἰαὶ 8δαΐ: ἴῃ ΟἹὰ [τἼ8ἢ 
(ἢ. 986 ἃΓ0 ἔουηα ΟὨΪΥ ἰπ οἰδοαί-80η1 ΔΥ πο γ᾽ Ὀοβί4θ (ἢ 6 βἰηχζυϊαῦγ Οοἷδό- 80): 
88 θ᾽, δΔηὰ Β᾽π|}]ΑΥΎ, ὁ ΠΠΔῪ ΘΟ ͵ θοίαγο, σαΐεεὶ οοἰεοῖ ““πδὲ ατο᾽ ὈθΒι 49 
βίῃ. σαΐε οοἱό “ππαὶ ἰ8. ΤΏθΒο ἤπᾶνθ ἔδθ οπάϊηρς οὗἩ {π0 ϑ8ιὰ, 9]. οὗ ἰδ6 
γοῦῦ (οΡ. [{8]. οσίί" 0}; Ἰ᾿Ἰδίοσ οὐ, ἑἰαξ βἰαὐ ψίϑῦθ ἀοίδοῃθϑὰ διά Ὀθῴδηῃ 

δὴ ἱπάοροπάθης οχίϑίθηοθθο. ὅ60 Ζ6Θ085- ΕΌ9] Οτδ. Οο]ἐ.5 ν. 812; 
Βομυοπαγάϊ, Ζο βοῦν. τοπι. ῬῺ]., ΙΥ̓ 158. 

Νοῖη. 9]. φιῦβ ἴγοτη φιρίνϑ, πκὸ οὐδ-8. Ἡδποθ αἷδὸ Ὺδξθ Ὺθὶ8 

Ὀρ8146 ἀξ, συ μῖοῖ ἷπ (μοῖρ ἔαγη ρῥτγοάυοοα βοἢΒδ Ρ] γα }β 88 
"παρφίβέγδ8. ὅ66 8 814 μ. 214. 

Απ οὔδβουγο ἴοσα 18 ὅν. απ 118 -Φ ραββθά ἱπίο (ῃ6 
ΟΥΠΘΣ ο4868 οἵ {6 ρ]υγαὶ, 411] δχοορὶ {πθ δοουβαίνο (α)ηὔη): 

[8 ανηΐ-φᾶνιε -ὅις -λψαϑβ -δλϊδ. 

ἄ-βίθη)8 δα -ἄβ, Κ (η6 ποῦμβ. Ξκγ. ἐώ8 Αὐυοβί. ἐᾶ. 
Ο80. ρΡ88 ρμᾶᾳ8 'χυθυδο. ΟΟν. ἑὑίπα τὸ ᾿βοη-ἰᾶ8β. οἴ. ῥῦϑ, 

ΟἬῊ.Ο. ἀδο ἀϊο (ΞΞ ϑὅκν. ἐψάβ). 1}. ἐδδ. Ο(Ο 8]. ἐν δος. {πκ6 

γαΐν. ΑΒ τοραγάβ αὐ. τή 1, αὐ, ἰβέαθ, 8606 8 810 ρ. 215. 

σΚσ, αὐνξ, ΤΟ] ον ηρ ἱηιάϑ. 
Βτετυκζδπη, ΕἸοπιθηί8. 111. 23 



354 Ῥεοηποῦηβ τὶ αοπάθτ: Νοπι. απὰ Αοο. ΡΊαν. Νοαῖον. 8 428. 
- τὐὔᾧὐὔὮὖᾧὮὦ--..  “΄ἾἷἝἷ“ἝὝἝὝὟὙΛὙ΄΄΄΄΄ἝὔὕἵἝἋ!:.΄΄ὦὖἷἝἴἽ΄ἼἽἴ΄΄.-΄-Ξ-ὄ-ἥ΄ὋἝὋὮᾧὮἋΡ΄Ρ}ὃὮὃἷ΄ἧ ἧ ὅ΄ὖ΄ὃἝ“. -΄θϑΘΞὃὉὕΘὅ ΧὉΔΚ(ὩἍὍἝΚἝΝ.... ὃ ὃθϑ-ΞὉ6-----΄ΠρΡῤῤῤ’Πρ“ΠρὖρΠρ5ΠΡὖᾷϑ.΄ΠΡᾷψνψ.-“ρ“-----.-0ρᾷϑ. “..΄΄θῦϑ ο΄“. ᾷϑῸοᾷϑᾳ.-...“΄ὖᾷῦὖῦ ϑ....1..ὕ..-...-΄΄΄΄ΠῸᾷ ΠΤ ἝὋῸὋἝἶ 

Νοπιϊπδίέϊνο δηᾶὰ ἀσουδβεαίϊνο Ρ]υ γα] Νουΐζοτ. 

8 428, ο-8ίθ:η8 ἢδΥ6 ἔπ) ΘΠ αἴ ηρ8, -ὦ δηα -αἱ, ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ αἱ Πρ 

ἴο -ὦ «πὰ «αἱ ἰῃ {ῃ6 ποπὶ. βίῃρ. οὗ ἄ-βίθῃῃηβ (8 414 ρ. 886). 

ἘΧαΡ]ο8 οὗ -ὦ (Π]Οἢ 18 6180 ἕο πα ἱπ ποῦ 8) ἅτ: ὅτ. Υ6α. ἐά 

Ανϑβί, ἐᾷ (Β5Κυ. ἑάηὶ Αυοβί. ψᾷη ψηι ἀπὰ ψὰἃ 866 ὃ 888 ρ. 288), 

ὅτ. τὰ ἰῃ ἐπέττηδε-ς (τᾶ, 866 Ρ. 2838), 1,αἱ. ἐϑέα, 88 σιμά Ὁπιδτ. Θὰ 
'δα᾽, ΟΟἾν. ἑπηπα ἴον ἔβοηεἰ (-ὼ ῬΟΒΘΙΟ]Υ Ὀογτον θᾶ ἔγομη πα τῷ ἴβηα, 
866 Ρ. 855 ἔοοίποίο), αοί. δ ΟΑἪΗ.Ο. αὐ (ΞΞ ὅΚν. Ὑ ά. ἐψά), 

Ο.ΟΒ[1]Ι. ἑἐα. Το [Ὁ] ηρ ΔΓ6 Οχϑιρ]98 οὗ -αὐ: [με1. φμαὶ 

φμαθ, δαΐ-οὐ ἦαθ-ο, ἰδίαθ-ο. Α.8. ἄαᾳ Ο.166]. δὲ 'ἀθὰ ΟἪΗ.6. 

ὕν. 6. αἀδὲ, τ ΒΙΟΙ 18β ΡΟ ΓΠΡ8. ἃ βῃογίοηθα ἴογῃ οὗ Ταοὶ-, ᾿ἰθ6 

ἃ Το-[ογημαΐθ ψ ]Οἢ ἢδ88 ἔδκοη -ὦ ἴροὰ αὐ (θὰ Οοτηραγο {π6 

ἀυΑ] σισοὶ Ὀοδ146 Α.8. ἑσᾶ Οὐδάχ. ἐσ ἴον "άμοὶ, 8 298 Ῥ. 198). 

1118. ἑαΐ ἴμ6, ἐμαΐ τσ Β]Οἢ 88 ἔα [ἢ6 ρ]δο6 οὗ ἐπ0 δἰ ῃρΌϊΑΓ 
πουΐον "ίὰ --- Ἰίο-ἃ (8 411 ρ. 888), Ῥγυδβθ. καὶ παῖ, ΟἾΒΘΥΒ 

οὗ [Π6 8816 Κὶπᾶ σου] βθοπὶ ἰο Ὀ6 {6 δάνοῦῦβ 110}. καῖ ζαϊ-» 

ον Ργυδ8. καὶ ζκαϊ-σὲ ον ([Π}8 ΒρΘ] Πρ ἀοθ8 ποῖ 708 γ 
ΟἿ ἀογίνίπρ {πΠ6 οπαϊηρ ἔγοπι οχΐρ. ἀξ, ορ. θη ἰμδίοδα οὗ 

πα δηθὰ || [ῸΥΠ.8), δηα ἔνθ ΟὟ. καί δῃὰ Ο.0.3]. οὖ, 

ΜΓΉΪΟΝ 4180 τηθϑηΐ ΟΥ̓ΡΊ ΑΙ ΟΝ, δϑ᾽ ((86 Αὐΐμον, ὅτ. τ. 

8 8565 Αππὶ. γ. ὅ4, 8 201 ν". 228); εἷδὸ 11}. 8260Ὁ-» ᾿δο᾽ τ 

ϑφίαϊ-», [ΟἸ]ονσίηρ τ οἢ {86 Ἰαηρσυδρο οοἰηθα ἐδ ἱπ ρ͵δοθ οὗ 

ἐαῖ-Ρ. 

ΤῊΪΒ ουπηδίϊοη ἰῃ -αὐ ἢ88 ποὺ Ὀ66ὴ ΡΟΥΘ [ὉΣ Ασύϑῃ. 

(Οπ ἰδ βιρροβοᾶ Ανοβίῖο πο]. 806. 9. που. υδϑίγαὶ Ἰπ 

“. οι 8 ῬΊΌτα]. ΡΡ. 282 ἴ, 866 Βαγίβοϊοιηδθ, ϑέια. ΖΓ 

ἰάρ. ϑργτ., 1 15). Τῆυβ τ σπου] Ὀ6 ροβϑι]6 ἰο βίαγί ἔτγοτῃ 

Ιᾷἅρ. -αὶἱ, (8 Ὀοίηρ βΒβογίθοῃθα ἰο -ἀξ ἴθ ἴῃ6 ΕἸυτορθδη 
Ἰαηριαροβ. Βυὺ ὁ 18 ΒΑΡΟΪΥ Ῥογπβϑὶ Ὁ]6 ἰο βοραγαΐθ ἰἢϊ8. 

ογηηαίϊομθ ἔγομη ἐδ 5. ΠΥ Οη6 ἷἱπ (16 Ποπι. 81:ηρ. ἔδπι.; δηά 

δἰποθ [07 ἐμ6 Ἰαἰΐου -ἄξ ἰΒ ργογθά ὈΥ Αὐγδὴ [0 Ὀ6 οτίρίπαὶ, Ὑ6 

τηυδὺ αϑϑαϊηθ [ἀρ. -ἀὲ [Ὁ (16 ΟἾΟΣ 88 Ὑ6]]. 

ΤῊΘ ἐπδίθπι ἔψί- ψοηΐ δ᾽ἱοὴρ ὙΠ ἰδ ποῦηϑ. ἀνοβδϑί. οἵ. 

Οτοοῖκ Μορ. σὰ ᾿αυδοϑ᾽ δηᾶ οπο ἰὸς Ιοη. σσα Αἰΐ. ττα (8θο 



δ 8 428,429. Ῥτοποῦηδ νἰτ αοπάον: ἀοηϊἰίνο Ῥ]υταὶ. 8δῦ 

1 ὃ 6584 Ηθῃ. Ρ. 501). 1,80. Δάν. φιεία Ὀοθίίς. ας φμᾶ 1{|κθ 

ΙΏ880. φιξβ ὈΘ8146 φεῦ, 866 ὃ 889 Ρ. 289. 

Οαοδπῃϊέϊνο Ρ]υΓ,4]. 

8 4290. ΤῊ ο-ϑέθπι θη αἀϊπρ ὰ8 ὈΓ. ἀρ. "-οὐ-ϑὅηι, στῇ 
ἃ Υαίδηΐ, 88 Ὑἷ]ΟΡ ΠΙΔΥ ϑιυρροβί, ἴ-ο͵-8ὅηι (ορ. Ῥγιιββ. 8ἐδίβϑοη 
δ 421 θη. Ρ. 858); οη ἴπ6 φυδης γ οὗἩ [86 σόονγοὶ ἴῃ ἐπ 6 ἢπα] 

ΒΥ]]6 016, οΡρ. ὃ 844 ῥὑρ. 244 ἢ -οἱ ἀπὰ δὲ, ΒΟ ργθοθάθ 

(16 οπαϊπρ -δὔηι, ὍοτΟ [86 δμαϊηρβ οὐὗὁἨἩ [86 ποιῃ. 0]. 1η886. 
5Κν. ἰόξδᾷηι δῥάηι Αυρβί, αροΐαρξόαγι αἀρόᾳηι, Αυοβϑὲ. ασυαρξᾳηι 

ΟΡουβ. ασαΐδαᾶηι; πἰῖὰ {86 Ἰβοϊαίοα Ανοβί, αρ-ἑαοδᾳηι, ἱπβυθηοοᾶ 

Ὀγ ὑπ0 ρθη. βίῃρ. αρ-ἰαῆρ, 88 αοίῃ. ῥὲδδ ᾿πβίθαα οἵ ἔδάϊχξο ἢ 88 
Ὀθθη ἰμβιοπορα ὈΥ }ί8β. Α.85, ἄᾶαγα Ο.1ς6]. δοίγα; Οοἴϊμι. ρῖνοβ 

ῥίχξ, Ὀυὰὲ (86 αἰρΒίμοπρ τοπιαῖὶπθ ἴῃ ὀίὲμαάϊχζξ σὨΟΝ 88 

τη0416]]164 οὐ {π6 πον ἰοβὲ Ἐρδάϊτξξ (δ 406 ρΡ. 821), ΟΙἩ.Ο. ἀδγο. 

Ῥγυβθ. 8 δίδοη , Ο.0Ο.8]. ἐφορᾷ; ΤλΙμυδηΐδηῃ οὁμθθ μα ἐῃΐ18 

ξουτηα θη, 88 Ὑ6 ΙΏΔΥ 8886 ἔγοτη ημζϑις 5, 8606 ὃ 456. 

Οπ ΟΟν. αἱ αὁ πᾶ ἃ "- α ἢ- 866 Ρ. 8389 [οοἰποίθ. 
1 [Π6 ποὺπ ὁπαϊπρ. Αγοϑί. ζῴη. ΟἿ. τῶν. 1μαὖ. ΘΗ, 

Ὁπαθν. ὀγοηὶ ΟΥῸ ᾿ΘΟΥΌμ ἴοι {6 βίθπι 67γ0-: δηὰ 1,8. οὔγμηι 

ἐδίσγιιι οἴο. τηυϑὺ Ὀ6 Ρῥ]δορα ἴῃ (6 880 οΪ.88, Ὀθοδιδ (ἢ6 

Θμαϊηρ -ὅγμηι (ΘΟΙΏΙΩΟΝ ἴο ὨΟῸΠΒ 8Πα ὈΓΟΠΟΙΠΒ) 88 οΟἰπΘα ἴο 

τηδίο! ψι ἢ -ὥγμῆὶ αἱ ἃ πὸ ΠΘη -ἄγμηι 8 ἴῃ6 οηάϊπρ οὗ 

ΠΟΌΠΒ 8Πηἃ ῬΓΟΠΟΊΏΒ ΑἸ1Κ6, 866 ὃ 845 ρΡ. 2417. ΟἾν. πα η- 

ἀου Ὀ.]688 ἴον ᾿βεημείαη τὲ "ἰῦηι, Ὀθϑῖἀθ ὅν π..) 118. ἐῶ. 

ΤῸ Ιᾶρ. ἄ-ϑίθιι οπᾶϊηρ 8 "-ἄ-8ὅηι. ὅν. ἐάβαᾶπι 
ἄϑάηι Ανοϑὶ. ἄρλᾳηι; οὐ {πἰϊ8 δημίου, δβ5κν. αηρδαηι. 

1) ΤὨυγηθύβοη τεῖ[68: Ἵ 8μουϊὰ Ῥγοΐου ἐὸ ἀογῖίσο ἐπ ζϑῃ. ἢ]. πι880. 
δηά πηθυϊ. ἑππα π|. ἔγοπι "-ἀᾶν ἴον Ἐ(ὅπι, ΟΡ. 8006. ΡΪ]. πι880. ἡπη!α ἔγΟΣΩ 
“.(ᾶδ ἴον "08. ΕῸΓΡ [6 Ρτοποῦη8Β 1 18 ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο Δϑβμιθ ἔπαὺ δοσοπίθα 

δὰ υπδοσθηϊοὰ [ὈΥΠ8 ΠΑΥ͂Θ Ὀθοομ6 Οομΐπδ6α; δηὰ 1 ᾿πηαρῖμο ἐπαὶ ἴῃ [80 
Ῥτο-ἰοπίο δ 8εη-ο-, [8 Υδέμιου ϑίγοηβ βϑοοηάδιυ δοοϑηὶ ψ88 οομαϊποηθα ὉΥ 
{16 ομάϊηρ τοι ἔπ0 ποτὰ οποθ παὰ. 7 {Π0 οπάΐηρ οοπαίϑιοα οὗ ]Ἰοπρ' 
ὙΟὟΘΙ Ἔ οοπδοπδηΐ, ἰὑ τ͵ὰ8 ΤαΙΠΟΥ ἸΏΟΓΘ ΒΙΓΟΏΡΙΥ δοοθηίθα; ΟΙἾΘΥ 86 [Π9 

βέγοη ζου δοσϑῃΐ 7611 ἀροὴ ἔπὸ ἤγδὲ οἱθπιοπὶ οὗ 186 ποτὰ; ορ. πὸ ϑρδϑηΐδὶι 
δρὶΪο16, βἰηρ. εἶ, Ὀαξ Ρ]. ἰο8. Ιὺ '8 δ'80 ροββὶ Ὁ] 90 ὑπαὲ ἐπ πϑαΐ. Ὁ]. ΘΟ0Π168 

ἴγομι πα (ΞΞ "854) ΟΥ̓ ΔηδΙοαΥ". 
28" 



856 Ῥροποῦη ἢ Θοηάοτ: Τ.οα.. Ὁ δὲ.-ΑὉ]., δηὰ πεῖν. ῬΊ. 88. 429---48]1. 

αν. Ηομ. τἄων Αἰΐ. τῶν ὍοΥ. τᾶν. 1,αἰ. ἐδίᾶγμηι, Οδβα. 
εἰζαζιι-ο ᾿Θαυ τα. [Ιἢ Οἰδυιηδηὶς δηα ϑ᾽ανοηΐς ἢ ἔοστηβ ἢδΥθ 
Ὀδ6οη ἱπβυσηοθα ὈΥ ὑμ6 τηϑβο.-Ὡθυΐ.: Α.8. ἄᾶγα Ο.106]. ῥεῖγα; 

αοίμ. ῥέε γβὶ ἴοῦς ἐβράϊτδ [0] οί δὲδῦβ (υΣ ὀηαάϊεδ Ὠδ8 

ποὺ Ὀ66η ομδηρ64) || τηδ8ο. δία [Ὁ] ονίηρ ῥί8 (υΐ δι μαάϊξξ), 

ΒΙ ΠΟΥ ΟῊἩ. Οὐ. ἀδγὸ Κα βίπρ. ἄδγρα; Ο.(0.3]. ἐδξοδά; ορ. Αἰ. 

τούτων ἴδτη. 88 Μ6]1] 88 τη880., Ὀυΐ ὨοΥ. ταυτᾶν, ὃ 846 τ. 248. 

Ὗγ 6 866 {Πδὺ ἴῃ {Π6 οΪ4881608] ἸαπρΌδροβ ΠΟ ΠΒ Πᾶνα θοϊτονοα 

Π6 ΡῬΓΟΠΟΙΗΪΠ81] οπάϊηρ (δ 846 Ρ. 248. ΤῊΘ ΓΟΥΘΙΒΘ ῬΓΟΘΘΒΘ 

Εἶνοϑ 18 ῬΓΌΟΠΟΙΠ8 ὙΠ} {πΠ6 ποὺῃ Θηαΐηρ' ἴῃ Αγθϑίϊο ἄαηε 1Π|κ6 

σαπαᾳηι, ΟἸἹα [τἰϑὴ ἧπηῆα η- {πῶ τηᾶ86. ἑῆηα π- (οὗ ΘοΌΣΒ6 ἐπ6 

ἔοτη. ἔουτπι πιὶρηΐ 4180 ὃ6 Θχρ]δίμθα 848 οοπληρ ἔγοη "- θη). 

δια Ππυδπίδη ἐδ |κὸ γωῆκῆ. 

ΤῊδ ἐσπβίθιῃ ᾿ὲ-: Πμαῖ. φαθη, ᾿κ οὐἵμηι, Ὀ68146 φμδγμ. 

Τοοαίϊνο, Πεαίϊγο- Α]αὔϊνο, δηὰ [πϑἰγυτηθηΐαὶ Ρ]υτγα]. 

8 480θ.ὡ ΤΠ6 ϑυῆχοβ ΓΘ {Π6 8816 88 ἴῃ 6 ΝΟΙΠΏΒ. 

Το οπαϊηρ -οτἱ ἴῃ {Π6 ΟΠ]. Ρ]ΈΓΑΙ τη880. οὗ ΡῬΓΟΠΟᾺΠΒ 
ΒΘΘΙΒ ἴ0 ΒΗΘῪ ὑπαὶ {Π6 Θπαϊηρ οὗ {86 ωοοαίίγο οὗ 0-Βὕθτη8,. 

-οἱ-8 (-8. -δ), ὅΚν, ἐξέ, οἴο., 88 Τποθ ἴῃ {6 ραγϑηΐ ἰδηριδρθ 

ΟΟΠΗ͂ποα ἴο ῥγοποιηϑ, ΠΘΠΟΘ δ ραββθα ἰπΐο {86 ΠΟ ϑυβίθιῃ; 

806 ὃ 186 ρρ. θ0 ἢ, 8 857 Ρ. 200. Αγηθη. ο070-ς πο-ρ-α, «ιἢ 

-ο- ἰπϑίοδα οὗ -οὐ-, [0] ΟΝ ]ηρ φαίιϊο-ς, 866 ἰ. 6. 

5Κν. ἰά-8ι. ἴτοη ἔθη. ἤξᾶ- |κὸ ἀῤυᾶ-δι! οἷο. Βυΐ ἴῃ 
ΒΙανοηῖς [86 ἴοτ οὗ {πΠ6 τηδ80.-πραΐ., ἐδολᾷ, ἀἰὰ ἀυΐῦ ἴοῦ {ῃ6 

ἴοι. 88. Μ068}1, ᾿υδῖ 88 Βδρροπϑᾶ ἴῃ (86 ρθη. 9]. (δ 429). 

αν. τίσι ἰ8 οἰἴΠ 6 σοὶ αἰθα ἴο τί-ς 88 ὄφιςσι ἰοὸ ὄφι-ς,) ΟΥ 6]86 

ἰδ γαϑ σοἰποα ἴῃ οομμθχίοη ΜΠ τίντες ἴ0 ῬΑ Ὑ{ΠῈῊ τέκτονεες : 

τέκτο-σι οἷο. (ορΡ. 8 8601 ρ. 268, οῃ κυσῶ. 

8 481. ἴῃ (6 Πεαίϊνο- Α Ὀ]δεῖγο ποῦ 8608 ἰὸ ΠΑΥ͂Θ 

Ὀθθη 4 αἰβθσοποο οί ΠΟῸΠ βίθιηβ 8Πἃ ὈΓΟΠΟΌΠΒ ὈΘΙΌΓΟ 

[πΠ6 ἢγϑὶ βαραγαίοπ οὗ ἐπ6 1πᾶ40- Οθυτηδηῖο ΡῬΘΟΡ]68. ΤῈ ὁ-8ἔ6 18 

1 Ῥγοποῦμῃβ ᾿δα -οἱ- (ΡΙ͵ΓΏ88. ΒΠ0Β -θἰσ) 88 ἴῃ 8:6 -80η, ὃ 429), 

Δα ἰἔ ποῦπμβ, μαὰ -ο-. 18 ἀἰβεποίοπ 8 Καρί ἴῃ Βα]ΐο- 

ΒΙανοηίο, δηα ροββι Ὁ] ἴπ Οϑυτηϑηὶο (Πα 18 ἴο 88Υ., 1 αἴϑσπι. -νὶ 



- --..-Ἕ-- - - - τς --«--“ --- σσπτππτ τ πὰ-- ΡΞ ῊΝπ ἈΠ ΣΟ 

88.481,.482. Ῥτοποῦηβ πὶ Θϑπάοτν: [00ο., Πδι.-ΑὉ]., δὰ [πϑίγτ. Ρ]. 8δ1 

ἴθ ΒΟΙΠΘΙΒΙ Πρ ΠΊΟΓΘ ὑπ8ῃ ἃ ΠΠΘΥΘ ἰηϑίγαμηοπίαὶ β0 Ἔχ, 866 8 861 

ΡΡ. 261 1). δ κν. ἐξεδῆψαθ Αγνοβί. ἑαφὶδγδ, σθποθ ογκδ-δῆψαϑβ 
υοἠγκαρίδνδ. ἸΤιαῖ. ᾿τεδμβ, ἴ-ϑιι8 τς ϑὅΚν. διδηψάδ. Οἱ (π6 δῦουθ 

Βαρροϑιέομ, ψὸ 8Βῃου]ϊ ἃ δἀα ΟΘοίη. ῥάξτηι ΟΕ. ἀδ-»}, Ὀοβίἀθ 

υμίξατηι τοοΐξμηι. Τλΐῃ. ἐδτηι8 Ο(Ο.8]. ἐδ-ην, Ὀδδι46 οὐῥεοά-"}8 

οἰϊκο-πνί, Ῥτυβδ. 8-ἐθἰ-παη8 Ὀθδά6 ιραϊξα-ημπαη8 ἼοΟ ἰῇ ΒΟγϑ, 

ΟΥ Τοίβ ΠΟΙΒ. ΟὈμρΑγΟ ἃ 868 ρμ. 269. 
συ. ἐάεδῆψαδ Ανοδϑί. αὐᾶ-ῦψδ, Τιαὶϊ. οἅ-δι8, ΙΤλ1Π. ἐό-ηι8 

{|κὸ 5κν, ἀῤνα-δῆψαδ Ατνοβϑὶ. δλαρπᾶ-ὃγδ Τιαϊ. ὀημᾶ-διια, ΤᾺ. 
γαΐϊἭξο-ηιδ. Βυΐ {Π6 τηᾶ86.-ποὰϊ. Οὐ. ῥάΐϊεηι ΟῊ.Ο. ἀδεηι δπα 

0.0.8]. ἐδειι ποτα 864 [ὉΓ {Π6 ἔδιη. 88 Μ6]]. 

1μαΐ. φιδτδ8 Π|κ οὐί-δι8, οι. ΟΙἩ.Ο. ἐπε Κ ἀπϑέϊ-ηι 

θη 8{}-Ή1. 

8 432. Ϊὴ ἐπ 1πϑὑγαμηθηΐαὶ οὗὨ ο-8ἴθ:8 {ποῦ 6 ἐνο 

αἀἰβιϊποὶ βυ ἜΧΘΒ, ἃ8 γγὰ8 (ῃ6 ὁᾶ80 ὙΠ ΠΟυΠΒ. 

1. Το οπάϊηρ -δὲβ ἱπ οχδοῖ δρτϑοιηθηΐ ὙΠῺ (μῃ6 ΠΟυΠΒ: 

5Κν. ἐαίξ Ανγοβί. ἐαϊδ, Οἵ. τοῖς, [,αἱ. ἠΐδ οἵδ οἷοθβα ("118 

{Πππ|ῦγ. ὁ818-00 ᾿οὰτη 618 Οβο. εἰζοὶβ ᾿οἷδ, {10}. ἐαῖ8ι ΟὈμραΓΘ 
δ 880 ". 215. 

2. ΤΊ ϑυῆχοθ -ὀλῖζ), -ηἴ8),, οΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ῥγοοθαθα, 88 ἴῃ 

(86 ἀαΐ.-88]., ὈΥ -οὐ- ἴῃ ΡῬΓΟΠΟῸΠΒ πὰ -ο- ἱπ ποῦῃϑ. ΤῈΘ 
αἀἰϑυϊποῦοη τὰ Κορὲ ἰὴ αϑγμδηῖο. ὅ51κν. Ὑοά, ἐξ.δλϊῥ Υ Θά, 0188. 
δευμίξ, Αγοβί. αρὶδίδ, πἼθποΘ ὅτι. γᾶ. υγἵκξοδηϊξ Ανοϑὶ. οοἠγκαςῖ- 

δὶ ΟΟΙΡῬεῖβ. μιαγεψαϊ- δ. οι. ῥάϊ-νι ΟΕ. ἀξεηι Α.83,. ἄτην 
Ὀοϑίάθ Οαοἰμ. ομζία-ηι οἷο., ᾿υδὲ 88. ἴῃ (86 ἰπβίγ. βίηρ. Α.83,, ἄζθηι 
Ο.166]. ῥείηι Ὀοθίάθ Α.5. μιοΐσμηι Ο.1ς6]. αὐ λρζάμηι (ὃ 282 

Ρ. 188, ὃ 421 Ρ». 844. Ο.Ο.Β1]. ἐδεηιὶ, -οὐ- [88 ρίνθῃ ρἴδοθ ἴο 

{μ6 -ο- οὗἩἨὨ 18ῃ6 ποῦπμβ 'ἴὰ Αὐπῖθῃ. ογο-ῦϊ ορ. φαΐϊο-υὐ (8 ἰῃ {ῃ0 

ἰπϑίγ, βίῃρ. ογοῦ : σαϊΐο-υ, 8 281 Ρ. 186, 8. 421 ῥ. 844), α΄. αὐτό-φι 

6Ρ. ϑεό-φι, ΟΟΙν. οοδηαὶδ ἢ (Π6., οΥΓ ἐμοβο᾽ 1. 6. ΟΜ 86}- 

«ἰοδὶβ, ορ. γογαῖδ.1) --- ἀ-δβίοπιβ: 5Κν. ἐά-δλὶξ ἅ-δ δ, Αγϑϑί. ἅ-δϊὅ, 

1) Τὸ ἕογη ἴὸ ἰδ, ασίνθῃ ὈΥ βίο κοβ ἱπ (π9 ραγδαΐχηι οὗ ὃ (61}. 90]. 
105), ἀοο8 ποὺ οχίϑι. βίοϊθβ 88 ἔδίκθῃ {πὸ δπάϊηρ οἵ ΜΙᾺ Ιν. ἀοηαῦ ἀοηα 

λὶδ ἴο ὃὍὃ6 δὴ ἱπάοροπδοπὲε ποτὰ. ΤῈὸ οτἰρίῃ οἵ {πί8β, 88 ὙΠΌΓΠΘΥΒΘΩ 

ἰΠΓΌΣΠΙ8. τη6, ἰθ 48 ΤΓὉ]]οτ. [Ι͂η ΜίΙάάΪΐο Ιτἰβῃ, τ οοπιροπθηὶ Ῥαγίβ οὗ Ο ἴν, 

ἡἀοπαϊδ-( ῖ -τ «(νἷὯἅπ ἰδ ἃ γνατγιίοϊθ --- Ὀθοδῆθ 80 ΘΟ ΘΕ0Ὶ]Υ οπθ, ὑπαὶ ἐδ9 



908 Ῥουβομδὶγοη. (σοη ον ἀπηιαι κοῦ), απὰ Ῥοββοββῖσοθ. 88 432,433. 

ΟΟΙν. εοϑηαὶδ, ΤΑΙΉ. ἐο-πιὴδ 88 ὙΠΕ ποῦπβ. Μαβο. ἔοστῃ υδοα ῸΓ 

ἔριῃ.: οἷ. ῥάϊα ΟΙ.Ο. ἀξεηι, Ο.Ο.81]. ἐδ-ηνὶ. --- ἀοἴὰ, ΟἩ.Ο. 

ἐσηαὶ Π|κὸ αι ϑέ νηὶ ΘἨ 8{3-η1. 
[ΤΑ 0168 οἵ Ῥτγοπουη Ὠθοϊθηβίου ἴο ᾿Π]υβἰγαΐθ 88 412-- 482 δὔὸ ρίνϑῃη Ὀθίον,, 

ΡΡ. 860-- 868,] 

Ρουβομδὶ ῬΙΟΠΟῸΌΠΒ ὙΏΪΟΩ ἀ4ἀὸ πού αἰ βέ]πρυϊθ8ὲ ΟἰθηάοΓ, 
αι 61} ῬΟΒΒΘΒΒΙΥ ΘΒ.) 

ὃ 4388. Αβ ἴῃ {ῃ6 Ῥυοποῦπβ ψ οι αἰβε] ρ 8) ἸηάΒο.} πη 6 

ἈΠ [δι πη, 80 ΠΟΙ, ἃ βίπρὶθ ραγδαϊρηη ἰπο] } 468 ΤΌΓΠῚ8. ἔγοπη 

ἀδιϊνο οηάδΐηρ οοὐἱὰ Ὀ6 δἀάοα ἰο 18 84] -ἢ: Ποῆοθ ἀομαϊεεδ, οὐ ὉΥ̓͂ ἐπ 6 

8081 βυϊδεϊταϊίοη οὗ ἄομα ἢ᾿- ἴον Οὐκ. ἀοπαίδ, ἄοπα διὸ. Τηυβ ὃ 68 
δρουδ δ8 τοῦοῖ τίρῦ ἰοὸ δὴ ἱπάοροπάθηϊς οχίβδίθῃοθθ 88 δεσσι ἴῃ ατροὶς 
τοῖϊσδεσσι. 

1) Τὸ [Π0 τϑύργθησοθ αἴἾΥοπ ἴῃ ἐπ ἴοοίποίθ ἐὸ ρῬᾶβὸ 322 δὐδὰ {ῃ9 

[ο]ον ης : 
ΒΟ 6816, δὴ οτἰρίηθ οὐ ἔοσιῃδίϊομθ ῬΡΟΠΟΙΪ ΠΤ ῬΟΥΒΟΙ ΔΙ οίο. 

1846.2ἀἩ. βοδοτοῦ, ΖῸΣ ΟἼ6860.}. ἀ. ἀδαυίΐίθοῃ. βρτι.3 888 Δ, 1,. Οϑοὶ, ἢ 
ῬΓΟΠΟΙΙΘ ῬΘΥΒΟΙ 819 β6ηΖα αἰβυϊ ΣΟ η6 Ἃἀϊ σΘΏΘΡΘ Π6] ΒϑηΒΟσῖίο, πὸ] 1660 6 

η6] ἰαἰΐϊπο, Οἴογηδὶθ ἀΐ 810]. ὁ Ἰΐηφ., 1886, ΡΡ. 8 Μ΄, 88 ΗΝ, 164 δ΄͵ 198 Α΄ 
ὅ. Βαυπδοῖ, Βοπιδγαιθθ 80 08 [ὐτη68 ἀὰ Ῥτγοη. Ῥούβομοὶ ἄδηβ 168 

ἰδηζυθβ 81... 6 9,00 οὐ 6 ἰδ, Μόπι. 800. ᾿ἰπρ. Υὄ 14. Τοτρ, Βοεἰίγτᾶρο 
ξὰν ΠΟΘ. ΓΘ του ἀθῃ ζΟΒΟ ΘΟ. ]οΒθη Ῥτοη. ἴῃ ἀθῃ ἰάρ. βρτ., ΟἿ τ βυϊαπία 1888. 
Ὕ δοκογπαροὶ, ὕειν οἰπίρο δηκὶϊς. ΝΟΌΘΩ ΟΥΠθὴ ἀοΓΡ ῬΘΥΓΒΟΠΔΙΡΤΟΙ. 
Κυπη Ζοίίθοιν. ΧΧΙ͂Υ͂ 6924. ΤΠ Αὐἰπον, Ζυν ΒΙ]ἀυηρ ἀθβ ρθη, 

ϑῖηρ. ἀογ Ῥουβοπαίρτοῃ., ἐδίαά. ΧΧΥ͂Ι 8391 Π΄ 

Εν. ΜῦΠ1οΥ, 1)ὲ18 ῬΟΥΒΟΠΔΙΡτΟΙ. ᾿ἴπ ἀθῃ τιοάθγηθη θτϑῃ. Κ'ρυ., 1864. 
θτοηῖτο, Βοϊγᾶχο σὺν θῆτο υοὶ μτίθον. Ῥσγοποίμθῃ δὺ8 ΑΡροὶ]. Ὀγεῖς., 

Βμοίη. Μυδ. ΙΧ 107 Ε΄ Οδυοθν, Ουδοδίίοηθθ ἀθ Ῥγοποϊηΐμαμι ὈΘΥΒΟΙ ΔΙ ὕτη 
ἴοτπιῖβ οἱ ὑδὰ Ηοπηοτίοο, Οπγ δ᾽ Βιαὰ. ΥἹΙ 101 δ. Βοβιιο! ΐης, ὕθος 
ἀθῃ Θοθγδυοῖ οἰηῖροῦ Ῥγομποηΐηδ δυΐ δἰΐξ. ᾿πβομυι θη, 1882 δηὰ 1888. 
ὙδοκΚοτηδροΙ, Ζυηι [χτῖθ6}.] Ῥγοποηθη, Καλὴ Ζοϊίθοιν. ΧΧΥ͂ΙΙΠ 138 δ΄. 
7. Βαυπδοῖς, 9 Οταθοὶβ Ῥτοποχηἑηΐθυβ Ῥοββθϑϑὶυΐβ δογυσαὰθ δὈ]δεῖτο 
δοποιϊνὶ Ἰοθ0 υδυγραίο, Οαυτγίϊι᾽ δΒιυὰ, Χ 68 ὅ. ΜιΙκΚΙοδίος, ὕδθον ἄθῃ 

γοδοχίνοη αθῦτδυοι ἀ68 ῬΓΟΠΟΠΙΘῊΒ οὐ πὰ ἀογ ἀδπὲ συβαπιθηϊδηκοηάθῃ 

Εοστάθ ἔν 4110 Ῥοσβοπϑθῃ, ϑίἰΖαηρθθογ. ἀ. ίοη. ΑΚ. 1848. Ρῃ. 119 Ε΄. 

ΤὴῸ9 Αὐυΐποτ, Εἶπ Ῥγοῦϊοαι ἀθὺ Βοπ. Τοχικεῖεκ ὑπὰ ἀοτ υϑυρ οι. 
Βργδ ἢν ββοηβοδαῖξ (ΒΟ Ποχὶυργοποπη8), 1816.ἁἩ. Βαρρο]ὰ, ἢ68 Βεβοχὶν- 
Ῥτοη. δοὶ Αθβοῖ., ϑόορῆ. υπὰ Ευτγ., 1818. Ὑ) δοίκουπαρο), Ζαπι εἰϊ. Βοδοχὶν- 

Ῥγοποιιθῃ, Κὺπμη 8 Ζοϊίβοιν,. ΧΧΥ͂ΙΙ 219 δ΄. 
συνίει, [1.4ἰ.] πιεη, ἐεα, 86, ϑιυά, ΥἹ 417] ((Ξ( ΒΟΘΉΠΟΙΕΣ, Ζυπι 

Ιαἰ, Ῥοββοββίυργοποίηθῃ, Ῥη]οϊοσυβ ΧΧΧΥΠΙΙ 818 δ. Ε΄. ἀΟν]άϊο, ϑ8υὶ 
ῬτΌΠΟΠΙΐΪ ῬΘΓΒΟΙΔΙΪ 6 ῬΟΒΒΘϑδίΥ, ῃθΟ] δ ἰηὶ, Ατολνίο β]οϊϊοϊος. ΙΧ 25 Κ᾽. 



8 438. Ῥογθομδ] Ῥγοπουμβ (ροπάθν ππιηδεῖθά), ἀπ Ῥοββθββίνθθ. 909 

βίθιῃβ ἐγ] ΟΡ] 04}}7 αἰδέϊποῖ; 6. ρ. δ5|κῦ. ποίη. ναψάηι θ᾿ 800. 
αϑηιάρ ᾿αδ᾽. 

ὙΠ {818 ο1488 οὐὗἨἁ ΡΘύβο"δ] ῬγΟΠΟΊΏΒ, ἔΔΥ ἸΏΟΓΘ ΘΟΙΩΙΔΟΠΪΥ͂ 

[μ8ῃ ΘΙΒΟΎΒΟΓΘ, Μ πα [ὈΥΤῚΒ ΠΑΥΪΠΡ ΠῸ ΓΘΟΟρΡΊΤ 88 ὉΪ8 ο886- 

Β ῆχ υ864 ὙΠῚῊ [(Π6 τηϑϑηΐηρ ΟὗὨ 801η6 Βρ6οἷ8] ο886, 6. 5. αὙ. ἐμέ 

μὲ υϑοὰά 88 8 ϑοουδαῖίνθ: δ8ηαἃ ἰουηβ ΜΏ1Οἢ σοι δῖπθ {Π6 

ΤΠΘΆΠΙΠΡΒ ΟΥ̓ ΠΟΓΘ ἴπ8η ΟΠ6 6886, 88 ὅηιο-ὶ “πιο-ὶ (Β]κσ, "πᾶ ηιξ, 

8 80 ἴογίῃ), ὙΠῸ Ο8Π ΟΧΡΓΘΒΒ {Π6 τῃθϑηληρ οὗ ΙοΟΔΕγ6, 

ἀαίνθ, οΥὁἨ φοηϊθνθ. ΤῊΪΒ ΡΟΥΘΡΕΥ οὗὁὨ ᾿πῇΘχῖοη8 Βθονγθ ἐπα {Π18 

ΟἾ488 οὗὐἠἨ ῬΧΟΠΟΌΩΒ Κθορδ ὉΡ ἐπ6 υὑϑᾶρθ οὗ 8 Πρ δπίαγ. 

Βυῤ πῇ (μ6 Ἰαηριαροβ δὰ βίαγίθα ϑδοὴ ομ [8 Βαραγδαίθ 

ΘΟἾΓΒΘ, 81} ΤΏΔΠΠΘΡ ΟὗἨ ᾿ΠῆΠΟΧΊΟΠ4] αἸδυ ποί0 8 ὝὍΙΘ πη]866 ΔΠ6 

ἴῃ {}18 Ρ,ΟῚΡ ΟΥ̓ ῬΓΟΠΟΌΠΒ, δπᾶ 1ὁ 8 ΤΟΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ ΔΒΒ11η}]ὐθα 

ἰο {Π6 ΟΥΠΘΡ ῬΓΟΠΟῸΏΒ 8πα ἴδ6 ποῃῆϑβ. Τηὰ8 (Π6 ἴὉγπὶ οἵ 

{π686 ῬΤΟΠΟΌΠΒ 88 τὰ πο {Π6 τηου]α Βοπηθ τη 68 οὗ ἃ τη 8011} 6 

0886-ΌΓΠ], ΒΟΙΊΘ 65 ΟὗὨ ἃ οι πῖπθ, Ὀπὺ δ {π6 881ὴη6 {ΠΠ|0ὸὲ ΠῸ 

ΒρΘοΐδ] ρθῆ 8 Πηρ] θὰ ἰἱπ [86 ;ΙΘ-046]]16064Δ σπογαβ.ἢ) 

ΕΧΑΙΏΡΙΘΘ 816 (1) ΜΠΘΙΘ [ῃ6 ΟΑ56- ΟΠ ἀρ ἰβ ΤηΔΒΟ.] 1 π6: Β5.κΚΥ. 

806. αϑηιάμ [ΟΡ ἐάπ, ἀξνᾶπ (8 448. 2), ατ. φϑιῃ. ἐμε-ῖο 
[Ὁ] ον πρ το-ἶῖο ἵππο-ιο (8 460): (2) ψἜΘΓΘ ἰξ 8 ἔθ πἷπο: 85ΞΚΥ. 

Ιοο. αϑηιά-8ι. [ὉΠ] ον ησ ἐά-ϑι, ἀξυᾶ-ϑδι. (8 448), Ο.Ο.5]. ᾿πϑίγ. 

ηϊίπο)ζᾳ [ΟἹ] ηρ ἐο7ᾳ, γακογᾳ (8 449). 

ΤῸ 18 οογίϑίῃ ἐπαὺ ἴῃ ΒΟΥΘΓΆ] Ο8868 {ἢ 0 ῬΓΟΠΟΙΏΒ 106 ἀπ ΨΟΜ 

δᾶ ἃ Β'ῃρΌ]Αν οπάϊηρ (ποῖ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 88 ΜῈ ΙΔῪ ΟΟΠ]ΘΟΙΌΓΘ, 

ΜΙ οὰΣ ΟΧΡΓΘΒδίηρ (Π6 Ὀ].γᾺ] ΟΥ̓ ΒΟΙΙΘ 5100; 866 ὃ 486, σῇ 

θη. 2). Βυΐ ἰπ {Π6 οπά {ποῦ οΟ]]Θ οὕ γ6 τηθϑηΐηρ, δηα {ΠῚ Γ 

[γραυθηῦ 180 ἴῃ ΔΡΡΟΒι ΠΟ ΟΥ̓ ΡῥΓΘαϊοαίοη Ὑ ἢ [ΌΡΠῚΒ ΠΑΥΪΠρ' ἃ 

ΡΙυΣαΙ ἰηβοχίοη, οδιιβθα ἔθη ἰο ἰδ Κ6 ἃ Ὀ]0γΑ] 6 ἀἸηρ' ἐμ ΘΙΏΒΕΪΙΥΘΒ: 

ααϊάονΣ, 08 Ῥτομομβ ἱπῆχοϑ, σουυθ Οοϊὶ. ΥἹ 86 Ε΄, Υῇ 51. 
Βυκδθ, δίο Εὐγπιθη ἀθν ζ ΒΟ ] ΘΟ 8] οΒθ ῥΘΥβδη) ἤθη ῬΓΟΠΟΙΪπἃ 

ἷἰῃ ἀθῃ ψζόγη. Κρυ., Κὺαἢη 8 ΖΟΙ ΒΟ ν. ΤΥ 241 8. 

Βνυϑο 9 Ὁ. Ασοῖ. ἤν δ]αν. ῬῊ]]. ΙΥ̓ 1 

1) Νοὸ οομβάθποθ οἂῃ ὃὉθ ρῥ]δοθὰ ἐπ ἐμ ππίααο 5Κν. Υϑὰ. ζθμι. ψεξηιἄ]ι 
ἰπδιἰθαὰ οὗ ψεφηιάᾶπ ἴῃ Υ).-84ἢ. 1. 18 δῃὰ 11. 41. β60 οϊογᾶοϊς, ϑγηί. 
ΕότΒο.. Υ 2304. 

[Ὁοπθπυρα οη Ῥᾶρο 364. 



860 Ταῦ!θς οἱ 2068 εἰ“: 

Ὶ. ο-ϑίθιμξ. Ἀρροηὰξ α 

Ῥυ. Ιὰρ. β ϑαηδκυῖς ι Αυϑβίϊο Αὐιηθηΐδῃ β στοοὶς Ι,ατὶη 

δίη κα. ποηὶ. [΄80 "86: 9.4 εἅ φ6-ὅα ἅμ ὴ " ὁ ἐρτ-εθ 
"40-8: κά-8 ἱκῦ ὁ-ς ἐρ-85"Ἕ τ: 

“φο-ὶ "φο-ξ: ἠἕταῳ (-άῃι) ἰαρνι τὸ ἀψί- ἐπι) ὁδιεῖν (Ὁ) ἰφεῖ 

60. ["Ἰο-ηι: ἐά - κ᾿ ἰᾳ 6 - δ-νη [ς ον] τὸ-ν ἐδ- (τ - τὰ 
Ὡ. "ἰοτά: ἐ4-ἃ α- ἢ τ ὁ ἐ8-ἰμ- ἃ 

ὅ6η. [᾿ο-810 "ἰ6:8ῖο ἰἐά-δψα ἰαρ-ἰαΐε σα - Ἰοῦον τοῖο τοῦ, τέο 

(ἀμὰ "Ἴ6-80 Ὁ): : ᾿γᾶ 
"ἰο-ὶ "ἰ6-λ: ΟΡ. Ὁ. τι ΤΊοΒ8. τοὶ [8 ϊτ-»ποῦᾶδ ἴ[- 

: ἕτνπ 

ἰηϑίν. [ἰφε- πα "φο-πα: ᾿κόὅπα κα πα (οΡ. ἵ-»α) 

"ιοἵ-"ΐς δαπξ-ηι ἢ Τογο-Ὁ 
“(ὁ "ἰδ: ἃ πὼ, πήτποκα ἰᾳμῷ 

ΔῸ]. [δά : ἐἄὰ ἃ εὖ ᾿ππαθ᾽ ἐ8-τὔ 
᾿ἰεδηιδὰ "ἰ- ἰάςνιὰδἀ ἰαρ-ίαππιᾶβ, ᾽ν οννιᾶ 

ϑηιδα : : 

ἀαι. ["ἰεδινσὶ "Γὁς- [|(ἀξηι αὶ ἰαφ-ἰαλμηνᾶϊ ἰογμη ἐδ: 

ϑηξ(): 
“σὲ: : τῷ 15-|ὃ 

Ιου. [“ἐεϑηιὶῤ "ἰοϑηνίη, {4 8 τη ἢ ἢ θεαὶ ΟἹ ἐπι (ορ. ὄ-τιμ) 
ἤι68))16: : 

Ἢ "δ᾽: : τῇ ϑἀγν. 66 ἴῃ ἐρ-. 
“ἰοΐ "οὶ : ποὶ πεὶ λῖ--ς 

ΡΊΌΓ. ποπι. ["ἰοΐ, ἀηὰ "-ε-: ὃ: ἔ Ἐξ δὶ Τον τοί ἐξ ει ῖ 

806, ["Ἴ0-η8 (᾿ἰδη8}}:} ἢ 5 (ἄν 102 Ζ δ τόνς τούς ᾿ξ -ἰδε 
ῃ. "ἰᾶ: (ἅ, ιἄπὶ 4, ψ4η τὰ ἐδ-ία 4φηἀ 
π. “ἰαλ: : 6Ρ. καί φιιας 

φοη. [Ἰοὐ-δόνι ("1οἷ- [6 - δ ἃ Ἠι ἀρ-ἰαρὅᾳηι, ᾿ἴογος Ττῶν Τόν, ἐ οδνενις 
80η!}: : ἕκαηι 

Ιοο, ["Ι02-8 -ϑῖι -δῖ: ἰδ -ὅμ ἰα 6 -ἰαφὅπ Τογοῦ τοῖς τοῖσι [ἐδ τιίῖς (9 

ἀδί.- 80}. ["ἐο-ὃ᾽- τοῖς [{Φοδῆψαῦ Ἰαρὶδνῦ Τάαϊ. ογος,8Ὁ]. {τοῖς τοῖσι) [λει διεα ττδην, 

([ἐοῖ-δἢ.- -ηι-}: : Ψ ΟΥ̓Ὸς [315] 

ἰηϑίνγ. (“615: ἐαέ 8 ΤΕ τοῖς [τοῖκ} [ἰδ {5 

"ιοἱὐ- δ" ἴ(8)."ιἴ(8.:}} ὅ « δ} ὁ ἰα ρὲ δὶ ὅ Τογοουῖ Τζαύτοτ-φι 

-- .9Ἠ.͵-ἘὌ-.. 

᾿ ΥπιΒ ἰδίοσ ἰἢδὺ (ἰπ6 ρτοοίμπίο ρογίοά, ὑπο ΠΥ ΟΠ]Ὺ ἴποῖρ 86 (0 ἐποιϊς (πὸ ῃΪδος ψπίοῃ [ΟΣ ΔΙ] ἰπ ὦ» 
Ῥαγβάϊΐρηι, αὐ ϑῃσϊοδοά ἰὼ βᾷυθγα ὕτδοκοιβ [}]. ϑρβδοϑά ἴγρο ἀοποῖοα (πὶ [86 ἔογπι σοπιαία9 δὴ οπάϊος πον διλὺ δὶ 
«οπείἀογοιί 45 ἀΐγδοιΥ τορτγοβοπείης τ86 «ᾳζ. ἴογπι. Α ἀροῦν Τ ἰὸ ρῥγοῆχϑά (ὁ δβυοι οτηιδ 35 δύο ρϑδεοὰ ἴγοαες ἴδ 6 ργοποῦίδα 



Ῥγοποιηβ Νἱ{Π ΘΘπθγ. 861 
8. 412 --- 4932. 

Ὁταθτι βαπιπ, ς  [π|8} Θοίμίο 0.5.6. 1λιμ. Ῥταθ.  ΟΟΘἙΙ 
ὕπιρτ. - ΦξΕὋοὋοὃἢΨ;Ἴ:Ἴ. α΄ ξ ΠῚ ΝΣ 

"θεοὶ ἔσα-8 δισοεῦ κὰ -8 κα - 8 κα 0} 
056. νοὶ οἷα, ἃ (Ὁ) [864 ὲ ΠΧ) Α.8. δὲ : : 

0536. 0» -6  η- ῥαπτα ΤᾺ 4 ἰδία -Ὦ 2 
050. "0-ἃ ὕπιδτ. Ραί-α Δα - ἡὄνα [(αἢ} .8 -ἰα ΥΧῚ 
: δ8-εῖδ : : 

: αἱ αὐ }ὲ8 ἰᾷδ8 [16] ἰδ «ἐ6-8 ϑοὲὶ Ἰίορο, ὄο-δο 

)90. δήξοίθ ἱπα ἰοΡ. ηιὶ 

᾿ ΙΑ. 8. ὅἅ δ - οι ἵηι α ἑ ὶ () ἐδ - ον 

ὕπιδν. 8ε᾽ -»ο-]θμοἢ Ρὲ τα (ἃ 8 τ ξ 
: ΑΔΡΠδ - ροῖ : : 

080. οίϑά ἃ : ἐδ οσο 
: ῥαηιπια ΤΟΣ 

Οπιῦτ, ὁ-8 θὲ, Ραπιηια [(6ν] 'ἀπιμέ ἰδ ἐ 6 8η1μ ότι 

Ο56. αἰ νεὶ : ξ : 
[πδιι0}}} ι 

ἑανερηορὶ ἰα- ἑοηιΐ 

: “ηἴ, ἰαηιὰ : ι 
086. εε(-δηε8) ἐὰ ἾΖ 
Οδ66. οἴδ8οί ῥΡεὶ : : 

086. Τρνάβ νά, ἔ ΙΡά ἀξ ἀϊα Ζ δ -ίαὶ τὶ 

ὕπιῦτ. 60 ἱῆπα Ραηϑ8 148 ἀ 4] [ὧδ ἰὼὰδ ἰϑτα 8 ἐν 
{πῦν. 60 ἵππα Ρδ ἀταμ : ἴα 

...8. δὰ αὶ αἱ ΘΡ. σὲ 

ὕπιδτ. Τεγονι ἰαὲ αὐ, α η-, ᾿ ὲ28 ἄενο, ορ. Α.8. ἰϑεϊοίϑοηπ δε ἢ ἅ 

Τίπηα ἢ- : ἄᾶάνα : : 

Οξο. οἰ οὲϑ (9) [δάϊη] [ἄδην Β. ἄδην) ἰἄδι. τἀδὸ τ -ο} ἃ 

ῥάϊ-πι (ἢ αἀξἔτηι Α.8. ἀζ- μἕτηιϑ ἰδ: οἴ πα ῤοηνά 
. «"ι (9) : : 

(86. οἰ 20 8 | : αἷο : 
Τοοϑηαϊδ Ράϊ - πὶ δ τι Α. 8. ἔδινε ὶ 

: ἄἀτηι ΐ 

τ [6 ποῦπ δ δίϑηιὶ ἱπ ὁπα οὗ τἴ 6 δοραγα "γαηποῖοθ οἵ 9 ἰδηχζλρίο. 
(υλ!] οδε0ε (εἴ. αὶ 420 γν. 802... 

ον νδηϊ οἵ γόον {656 18.}1685 ἀο ποὲ ἰηοϊυς ἐπ 6 



362 ΤαῦοΒ οὗ οοϊδιεο: 

2, ἅ-Βίθπιβ. 

Ῥνε. Ιὰψ. 

ἰπηα. ποι. “δᾶ ἅ 

“ᾳαϊ: ἱβωδὶ σἰοαε- 

δοο. [᾿ἐἄ-"π: ἄ-ηι ἔφηι τῆ τν, θοζ. ταῖν 

ἔεη. [᾿ἰοδε8 "ἰεϑιᾶδι άδν ἃ 8 ἱαφίαΐκ ἃ Ττῆ;, οΣ. τα: 

| 

ΔὉ]. [᾿οϑλᾶθ "ἰ6δὲᾶδ: ἰάδυ ἃ 8 ἵτῆ:) ΏοΣ. τὰς 

ἄδι. ["ἰοείας “ἰοοίαί: ἰάφναϊι καλυαὶ 
ΑἸδο "(ἀϊϑ: β : ἰὼ θοῦ. τᾷ 

͵᾿..--. ᾿͵νΝΝΝ 
1οο. ["ἰοϑέαϊ "ἰεδϊᾶϊ: ἵάδυνᾶηι ἱκαῆὴς 

ΑΙ8ο ἐάϊϑ: : Βοοροῖ. ταε τῇ 

ἰηδὲν. [᾿ἰαϊᾶ: τάγα ἰας-ἰα γα 

ΑΙ8ο "ἰᾷἃ : ἐν ἅ (Ὁ) Ψ ἃ (Ὁ) ἡ, οῦ. ταυτὰ 

ῬΙΌΓ. ποι. [(ἄ8: ἐἄ8 ῇ ἃ [ταὶ] 

δος, ᾿ἐᾶ8: ν᾿ ἃ 8 ἢ ἃ τανς τάς 

" ἫΝ ; -.  ς- 
ὅ6η. [᾿ἰἀ-δ0)η: [( ἃ - 8 ἅ πι ἱἄολᾳηι, Ἱκαη τάων τῶν τὰν 

Ι : 

]οο. [᾿ἄ-8 «“8ὲ: «δὲ: ἰἄ- 8 ᾶ -«λὰ τῆσι, ταῖσι, ταῖς 

ἀδι.- 80]. [16 -ὃ}.» “ηἴ-: (ἄ- δ ψαϑ ατἄτὀψῦ [τῆσῳ ταῖσι, ταῖς] 

ἱπδίν. [“τἀ-} (8) -πιϊ( 6): (ἀ- δ ὁ καὶ ἅ- δὶ ταῖς [τῇσι, ταῖσι] 

Αυοβίϊο 

δ ἃ ἡ, οσ. ἅ 

αήλὰξ 

ἐδέα- κε 

ἐδίτιι8, ἦ δίας 

Τί εἰδ(α) 

βίας 

μπᾶ -ς 

[δια 

ἐδ- 8 

ἐδ-ἰ ἄν ει 

[εἅ-διι8} 

φἄ- διι8 

[εἄδιι5) 



Ργοῃοιηβ νἰξῃ αϑῃ ἄογ. 968 

τὐσμν.- ϑαπιη. ' αοίδτο Ο.0 8. 

Ο 80. ἐο--ς ἐὰ ἴα 
:Ο8ο. ας ραϑΐί Ῥτγυββ. 4μα ὶ 

Ο6ο. Ῥδῶῖ ἰ[ΐη5- βδ ἰᾷεα ἀϊα ἐᾷ : 4 

αἱ εἰ, Τίηππα | ῥίχδὲ ἄεγα, Α.8. ἄγοι 8, ον. Ῥτιυδδ. Ἰο)ς 

8. ἐ688α 8 ι 

:Οβο. Τεῖζα-ς Τιδδ "ἰοὺς 

}ίχάϊ ἰάονμ ἄογο Ῥγχυββ. 8- 6 88͵εὲ ! 

-ἰπὰ τ. ταῖ ᾿ἰφὶ 

ξ )ίχάϊ ἄεγμ ἄδγο : 

Ὁ 80. 9]18ιΔ( |88ἱ5πὰα ἐο7-:ὸ "ολὶ 

[δὶχάϊΐἷ ΤΩΣ .Γ7Χ) ΟΣ. ἐα76α Ἡ ο}]4ᾳ 

ὰ ! 

Ὅς. »αε ἑπηα }δε 'ᾷ 60 αἀ ἐο ἰδ 8 {9 

Ὁ 80. ο,.888 ἰἕηηηα δε ΤΥ ἀΐο ἰὰ8 48 ἐν 

Οεο. εἰ Ζαζιι με Τίηπα τἢ ῥιὶχὸ ΤῊΝ {0} ἐῤεο 

[Ράϊη:] ἄδην] ἰδ-8ι: «8ὸ δες! 

Ράϊ-ην (Ὁ) ἰδ: ι(Ὁ) (6-πῖϑ ἐδεηνῶ 

οοδπαὶδ )άϊει ᾿ἄξ-Ὴι ἐ ὃ- πιὶ 3 δεηνὶ 



864 ΕἸΥΙΔΟΪΟΖΥ οὗ ἴπ9 Ῥτγοποῦπα: ἐμοῖς ϑίθϑια. 858 453.434 

6, 5. ἴῃ Ἰοη.- Αἰ. ἡμέας ἴακοβ [Π6 ρῥἷδοθ οὗ ἔήμε --Ξ 1,68ῦ. ἄξεμεξ 

(ορ. ἐμῶ. 
ΒΥ {π6 ρ]υΓα 864 ομάϊηρ, {πΠ6 [ΌΥΠῚΒ οὗἨ ἁ ττ6 δπᾶὰ ψοῖς “ἜΤ 

ΟΑΥΤΙΘα ΔἸΑΥ ἴτοπιὶ ἴμοβ οὗ 1 δπὰ ἕλοη; Ὀὰϊ (Π6 νο ῥδὲγ8Β 

ὍΟΓΘ ὈΓοΟΌρΡΩΐ ἴῃ ἰοιοῖ ἀραΐὶπ ὈΥ (Π6 δοϊϊοη οὗ δηβδίορυῦ. ΕὉΓ 

Θχϑπρὶο, ἢ ἸΒου᾽, μα8 ἱηθυδποοά ἀἀμα ᾽γου ἴῃ Αὐπιθπΐαπ, πα 

ἐιοηΐθ γου᾽ ἱπ ῬΑ] (οοπιρᾶγο Υορά. ψμῤηιέό). 866 8 481. 

ἴπ {Π6 ραγϑῃΐ ἰδηρίᾶαρο, {686 ΡγΟΠΟῦΒ 84 ἴθ ρμοϊπίβ οὗ 

οοῃέθοί ὙΠῈῊ (Π6 ΟΥΒΘΡ ῬΓΟΠΟΙΙΒ ΟΥ (6 ΠΟΙΠΒ, δπα ἰογιηοὰ 8 

116 που]ὰ ὉΥ ἐποπιβοῖνοθ.Ό ΤὨυΒβ {ποῦ Πἰβίουυ ἰβ ἸῸΓῸ ἰπ- 

δοἰσαοῦνο (Π8ῃ (μαὲ οὗὨἨ οἴποὺ οἶδββθὲ οὐ πογάβ, ἢ τὸ στ ϑι ἴο 

οὔβοσυε (ῃ6 σΟΥΚὶπρ οὗ δββοοίδίϊοη,. δὰ (ῃ6 Κα]ϑὶ ἀοβοορὶς 

οἰδηροθ ΠΟ [8 ᾿πἤμπθηοθ ργοάποοβ.0 ΤὴΠΡΟ ΜΠ1 6 οἶθαγ 

ΟΥ̓́Θ ἷἴπ βρ|(6 οὗ {π6 οὝ.κ αηά ἀγα ἴογπὶ οὗἁὨ ρῥγδβοῃίπηθηΐ τηϑὰθ 

ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ὈΥ {Π6 ῥμΙαπ οὗ (Π6 ρῥγοβθηὶΐ σόσκ, ἰπῃ ΒΟ (δα 

Ὠιβίοσϊοαὶ πιοίῃοά. {παΐ 18, π6 ἔτι βοϊθηξῆς τηοίμοά, ᾿88 ἔο 

δῖνθ ρίδοα ἴο ᾿ἰϑίβ δηὰ οδίδοριοθ σὰ 1116 Ἰηόγο μ8η δἰπέβ 

ἴο Θχρ δίῃ {Π6 πη. 

1. Ιγηιοίοσψ οὗ ἐδ6 Ῥγοποιημβδ; ἐμ Ἐογηιαίίοπ οὁ7} ἐδπε ϑίεηι. 

8 484. ΤΠθ Ργοποῦη 1 βῃονγβ (Π6 [Ὁ]]ΟΥΤἱπρ' ΓΟΥΤΏΒ. 

1. Νοπι. ᾿66}.- ἀπὰ "οῦ- (ἴον (86 γαγίδηΐβ δὴ : ὅ 8601 8ὶ 469. 8 

ΡΡ. 84θ.1.). 55͵κω". αλάη! Αγοβί, αϑόθρι.0 ΑΥ̓ΠΊΘη. 68 18 ΟΌΒΟΙΓΘ;: Ὑ6 

Οδηποῦ ΒΑΥ͂ ΜὙΠΘΙΠΟΡ ἰὑ 8ῃου]ὰ Ὅ6 ἀογίγοά ἔἴσγομμη "οθἢ- οὐ "6-.1}} 

1) Ἐτοι “6ῦ):ι- οὯ0 πουἹὰ πανθ οχρϑοίθὰ ὅ6Ζ, ορ. ἐΐζιθη: β8ν. ᾿δληνὲ 
1 8 410 Ρ. 801. ὅ02 ΠΙΔΥ ἴδΥθ ὈΘΟΟΙΘ 68 Ὀθίογο ἃ Ὀγθδι θὰ ἰηϊια] ἱπ (ἢ 6 

[ο] πίη πογὰ; Ὀπὲ οογίδί ΠΥ ἨΘ ΒαΥΘ (0 ἴαοθ ἔΐπθ αὐοδίϊοῃ ΜΠΥ ὑδι18 

δα ἢ -ἴοσα ἢ88 ὈΘΟΟΙῚΘ ὈΠΙΥΘΥΒΑΙ ἱπ {8 ραγιϊουϊαῦ ποτὰ, δηὰ ποῖ ἰπ ἔΐεξ, 
ἴοτ ὄχϑῖηρ]θ. [Ιἀρ. "οβ- οὔθ που]ὰ οχροοῦ ἰοὸ Ὀθοοπῖθ ὅεο ἰο Ὀθρχὶη πὶ ἢ 
(1 8 409 Ρ. 801). Βυὲ ἔπογθ πΔΥ ΔΥΘ Ὀθθη 8 88 Ὑ6]1] 88 ὁ 'ἱπ ΑΥΘΠΐ8ῃ, 

88 ὍῸ ἢιὰ σ΄ Ὀθδίὰθ 7 -Ξ δι, ἃ ρΡοίΐπί τοῖν ποϑὰβ ΟἹ οδοῦ ἱπυθβεϊ ϑιοη 
(ορ. ὕοη ΕἸἰοεϊηρον, Κυππη᾿8 Ζοϊίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 4719). Απγπον {πὸ ἰδ τα οὗ 

Ατιθηΐδη ὙΠ ΠὶοΝ ἰουσῖ ὑπῖ8 ταδίξοῦ πιυδὲ ὍΘ ΠΙΟΥΘ ΘΧΘΟΙΪΥ σογκοὰ ουὐἱ 

υοΐοτο ἰξ ἰ8 βαῖθ [ο υϑηΐαγο οἡ ἐδικίης ἔμ 6 δὲϑρ σι πῖοῖ Βαγίμο]οπιδθ ἰδ ἶκθ8. 
Ηθ ἀογίνοβ 68 ἔγοπι δὴ [ἄρ. δεῖ, νοι Ὀ6 Ὀο]ονθθ ἴο ὃ6 {Π6 ἴοτπι δϑβυπιθὰ 
υγ Ἔρῤ αἱ ττῦο οπὰ οὗἩ 8 δοηΐθηοθ (Β62Ζ. Βοὶιν. ΧΙΠ δ4). 1 ἀο ποῖ Ὀοϊϊονθ 



88 434.435. ΕΥΥΙΟΪΟΘῪ οὗ ἐπ Ῥγοπουῃθ: {ποὶν βέθπι. 865 

τ. ἐγώ. 1,ἰ, ὁ0ο. Ὅοί!. ᾧ ΟΙἩ.Ο. ἰμλα ἴτοῃ "6ὅ-, Ὀαὲ 

Νοῦβθ ἔῃ. σα (14) Ὀοδάθ ἡζα ἴτοπλη "6ῦ}--; ἴῃ ὙΝ οϑί- αϑστη. 

4180 Ἦξ (Α.3. τὲ ΜοΔ.Ὴ. ΕΟ. ΕΎδηκ. αἰοῖ), ποῦ 18 ᾿ποοχη- 

ῬΓΘΕΘΏΒΙ01]6 ὉΠ}]088 10 Ὅ6 ἃ Τη6 Γ6 ᾿ΘΠρΙΒΘΗΪηρ ἢ. (Π6 ΔΠΑΪΙΟΡῪ οὗ 

Ῥᾶ. ΟΜ. ὁ955 Μοά. ΙΔ. ἀδ8ς Τιοίξ. 68 Ῥταββ. 685 α8, ΜῈ (ἢ 6 

Β: 0118 Ομδηροα ἔγοπι υοϊοοὰ ἰο Ὀσγθαί θα αὐ (ῃ6 οπᾶ οὗ ἃ 

ΒΘῃΐΘΠ66 8Ππα Ὀοίοτο ἃ Ὀγθαίμθα ἰπ1{141] ἴῃ (86 [Ὁ] οί ποτὰ 

(ὐ πυϑὲ 6 τηθῃἰοηῃθα ἴῃ {8 οοηπθχίοῃ ἐμαί ῬΤι88. 8 ΓΘργθβθῃίβ 

{πΠ0 βϑουπᾶβ 8 ἃπα ς ΟΠ); {π6 τθᾶ80η ΜΗΥ͂ 6- ὈΘΟδη6 α- ἰῃ 

Μοα ἢ. ἀδς Ῥγυθθ. αϑ ἷἰβ οὔβοῦσθο.Ό Ο.Ο.8]. αὐ 7α: 

Μοά.ϑ]ον. 74 ροϊμξ ἰο δῃ οἱάος "όσῶ (1 8 16 ρ. 66): ἴθῖβ ὁ 

[48 Ὀ66ῃ Ἰθηρίμοηθα οἢ {Π6 ἈΠΑΙΟΡῪ οὗὁἨ Ψ ἴῃ ἐψ, 88 [86 υόῦϑὶ 

οὗ ὙΥ εεἰ-αογῃ. Ἦλ τὰ Ἰθηριμοηθα ΟΥ̓ δϑβοοϊδίϊοη τὶ ἘΡᾶ. 

ΤΠ6 οοπβοπδηί οὗὨἨ "οῆῪ- 'ἴβΒ ἰουπὰ ἀραὶπ ἴῃ (μ6 ἀαΐ. 5Κτγ. 

"πάλψαπι, Τιαὶ. δε τιν. ηιοῆθ, Αγηθη. ἐπ) (ἴογ ᾿οηιοῇἢ-). 

ΤΠ6 ΤΟΥΠῚΒ ΡΡΘΑΣ ἰῸὸ ᾶγθ Ὀθθη τη84θ ἋΡ ἔπι8: 6-ἰ- ὲ- δῃᾶ 

ηπ6-ἴ- ὅἢ- (οηιθ-ἰ- ὅ1-). ἘΒυΐ ρϑῦμαρβ (86 ἀαΐνγο οπὸθ Ὀδρδη 

ὙΠ "οῆλ-, ἀπ 1(8. ἰμ10|84] τὰ8 δἰθουναγβ Ομθηροα ὁπ [ἢ6 

ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ {86 οἶμοὺ ΟὈ] 16 68868. 

2. Ἐρηιθ- δηῖο-,) ἴηιθ- ἴη10-- Ιὑ οαπποΐ 6 ἀρίογηποα 

ΠΟ. ἤθη16- πὰ8 [Π6 οΥὐἱρίμαὶ ἴοσιη, δὰ ἤη|θ- 18 δὴ δυϊαυϊ 

ΘΑ Κοηΐηρ οΟὗὨ [ὁ (ορ. ᾿έομθ- ἤίομο- : μ6- Ἦΐμο-,) 8 485); ΟΥ 

ΜΠΘΙΠον ὅθ6η16- ἷβ ἃ οΟΠ δἰ παίϊομ οὗ [6 ὈΓΟΒΟΙ ΠΑ] βύθπη8 6- 

ΔΠΔ ηι6- (ορ. αΥ. ἐ-χεῖ [αἱ θεφμίαάθηι ἀπ ἰῃ6 'ἰκ, 8 409 

ΡΡ. 821 ἶ, δῃηὰ σψϑδῦ ἰβ βαϊάἀ οὐ Ἔεδ,.- αὔουθ, βιι θαυ 80 1). 

ΚΡ, ηὋὲὸδ Αυϑβί. μὝλο ΟἿἹΡοσβ. τηαΐψ; ρϑθῃ. β5κτ. πάρια Ῥϑυθδρ8 

ἰπηδίοβα οὗ ἔασηια, 866 8 4500. Αγηθῃ. βθῃ. ἐηι ἴὉ ἔθηϊθ; ἤηϊ6-- 

ἴῃ πο 'χθ (δ 487.1. α) ὅτ. ἐμοί δῃὰ μοὶ. [μαἷ. 111. 

ΟΟἾν. τπῶ, οί. ηήρὰ ΟΙἩ.Ο. τη". ΤΆ. τιαηὸ, Ο.Ὁ..8], γις. 

8 486.5.ὈὌ. ΤῊ ῥγοπβοῦῃ ἐδοῖ 8Π0ον) {π6 [Ὁ]]ΟΥΏρ 8[618. 

811 οἸΟ86 }]Υ οοππηδοίρα ἰοροίβογ: 

ἐπδὺ ΘΩΥ͂ Βυοῖ ἔοττη [ῸΓ {0 ποπιϊη δία οΥ̓͂ {π|8 ργοπουπ, ὙΠ που δ ΔΩΥ͂ ὙοΟΥ οἷ 
ΓΟ] πίη ρ ἰἢ6 Ῥδ]αΐαὶ βῖορ, οἂπ 6 ρτογοὰ ἔοῦ ὑπὸ ραγθηΐ ἰαησυᾶσο; 860 

8 489. 



866 ΕἸΥΙΩΟΙΟΔῪ οὗ ἴμ6 Ῥγοποῦῃβ: ἐμοὶγ ϑίθῃ. 8 435. 

1. "ἰομθ- Ἔίομο-. ὅδκγ. ἑἰάυα Αγϑβί. ἑἕαθρα. (ὧσυ. τεῖν τεό-ς. 

Τιαἱ. ἑοῦο-8 ἐπιο-8.. ΟΟν. 4αο- Μιά γι. ἐσ. 1.11}. ἑατὸ ἐᾶρα-8. 

2, Ἐμο- "ἵμο-. δ8.κν. ἰράμι Αυοϑβί. δισαηι ΟἿ οσβ. ῥωνᾶπε. 

Ατὐηθῃ. ες ἤο (1 8 860 ρΡ. 216). Οτ. σέ σοί. ῬΓυβθ. ἐιραΐβ 

Ο.Ο.81]. ἐν0}}. 

8. "ἴ6- "ἰο-.- ὅ8τ. ἐξ Αγοβί. ἐξ ΟΡ ῦβ. ἑαὶψ. Οτ΄. τοὶ. 

71,Αἱ. ἐδ ἐἶδῖ. ΟΟἿν. μαΐΐ ἴγοτῃ (μ66᾽ ἔογ ἥμα ἐξ (οΥ ἴῸΣ ἥμα ἐεέ). 

Θοίῃ. ῥείπα, ΟΗ.Ο. ἀπ. ΟἿ. ἐ Ῥγυβθ. ἐεδῥοὶ, Ο.Ο.8]. ἐξ 
ἐοδό. 

4, Ἐίξμ ἬΝ, ἀοπι. ἀπα 86ο., ΞΚν. ἐμρ(-άη) ατ. σύ οἴο., 

866 88 440, 442. 

ΔΊ ΤΩ ΔΓ γαυδηΐϊβ ἃγ6 ἔουπα οὗἩ {86 τοῆοχίγ βδίθριῃη, ὃ 4838: 

Ἔἔβόμό-, ἴ8μ46-, “86-, Ὀπΐ ἔμόγα 18 πῸ "“δὥ- διηομῃρ {Π6 ο8868 [0 Ὀ6 

ΡΆΓΆ]16] ἰο Ἡἄ (ἸΌΥρΡ, Βοϊΐ. σὺῦ ΤΘΉΤΘ το θη ρΌΒΟΙ]. ΡΥ. 14, 

οΟΠ͵θοίαγο8 ἐμαὶ {18 ρσταάθ οὗ [16 βδίθιιη 18 ἰῃ6 ργϑῆχ ΞΚΥ. 8ε- 

οἷο. ἱσοοά᾽, Ὀυΐ ἰδ ἰβ τηοσο ᾿Κοὶγ ὑμπαὺ 85 οοπίβδῖπ {Π6 βυῆσχ 
-ι- οἵ ἡδιύ- ἀπὰ (86 |1Κ0ὴ. ὙΠΟΓΟ 18 8ὴ δΌΪδα - ΟΠ ΟχΧῖοη 

Ὀούνγοοη ἤέθμθ- “δομθ- : Ἐξμω6- ὅ8μ6- : "ίῶ. Βυὺ πὸ τοϊϑίίοη οὗ 

Ἦ(6- Ἐ86- ἴο ἴΠ686 [ὈΤΤῚ8 18 ἀουθίξυ]. 

ΒΘΙΏΔΥΚ. ἴῃ Υἱὸν οὗ ἀουδ]οὶβ ᾿ἰκὸ βέξ ἔξ - δου ξεξ διπὰ 1, αἰ 862: 

(8 110 Ρ. 16, δῦουϑ), ἰὲ πιΐχξ Ὀ0 δδδυπιοὰ ἐμαὶ 9ὶ τα8 ἀγορροὰ ὉῪ Ἦδε- 
δδμθ- ἷπ (6 ρϑγϑηΐ Ἰἰδηρυδᾶροὸ ὙΠΘῈ ἔποδθ βίθηϑβ Ὅ67Θ πδορὰ ἱπ ἔδθ 
ποϊχῃθουγποοά οὗ βοιο ρῥδγίϊουϊαν βουπὰ οὐ δβουπὰβ ἰῃ ἃ βοῃξθῃοο. Ὑ ϑίμον 
τῖ8 Βαρροποᾶὰ ἰο ἔπϑτη θη ὑδθἃ 88 ΘΟ] 08, 48 1 Παγο [0] ονοὰ Ὗ δοῖκοῦ- 
δδρ66 1] ἰπ δϑϑυτιηρ δῦουο (τοὶ. 1 ὃ 187 Ρ. 162) 1ἴ6Θ ἀουδι]. ΤοτΡ᾽ 8 οὐ͵θοίΐοπ 
(0». εἷΐ..,. Ῥ- 10) ἐπδὲ {ποτ 8 πὸ 4 ἰῷ Αγοβί. ἑαΐϊδψα, Ὑ10}} 186 δοοθηίθα, 
Ὀυ ἐπὶ μὶ ἰ8 ἐοππᾶὰ ἰη ΚΒ,κγ. ἱεσᾶ Ἡ, ποῖ 18 ποῖ, 18 ΘΑΔΙΪΥ τοὺ ὈΥ̓͂ Δϑδιπιΐην 

ἐμαὶ ἔπ οΥἰχζίηδὶ τοϊδἰϊοηβ ΓΘ ὑρδοὲ ὈΥ͂ ΔΗΔΙΟΖΎ; ὑοδβίάοϑ, ἰξ 18 ῬΟ8810]6 

τΠπαὺ [Π6 ἔογιι 5[κΥ. υὦ οαπμ6 0 ὈΘ6 υϑοὰ πίίμουξ ἐΠ6 δοοϑηὶ δἰ βοὴθ ροσιοὰ 
ὙΠΘη ἰΠ6 ἰδ πἀπὰθσ ὙΠῸ 9 ἀτορροὰ ψὸϑ πὸ Ἰοῆροσ οἴοοίζνυθι ΤῸτΡ 
{ρ. ὅ, 9, 12) ἀπὰ Φομβδηβϑοῃ (Βοσξς. Βοίίγ. ΧΥ͂ 818 ἴ., ΧΥΙ 168) ἐδίηϊ 
παι δίεμο δηὰ ἤϑοθ, ψἘοἢ ΟΓῸ πϑακομθὰ ὈΥ 806 δυϊδὰΐ ὈΓΟΟΘδ8 ἰο 
ἜΔι6 8μ6 δίιι δε, σθτῸ οομρουπάβ οοπδίβιϊηρ οὗὐ ἥἰε ὅτε ἰ με (ΤοτΡ 

ἰἀοπεϊθβοθ μη τὴ ἐμο βίθιῃ οὗ βῖκσ. σαβ 1,δἱ. υὔϑ., δ 88 ἢ οοππϑοῖβ 
Ῥωπο ἴῃ ἴθ ροη. Ο.ΟΒ)]. ν»"στὴδ Αυϑβὲ. σια-πα πἰ βιεν. πα [μαΐ. "δ8)} 
δηὰ ἐπὶ ἔπ 680 πποχίομάοαὰ χγουπάὰ-οσβ ἀτο 81}}} ον βοοιαῖπρ ἐπ 8 κτ. 1ξ 
ῬυκκΥν. 86 οἵο.,) 88 τοργοβοηίπε ᾿6- ι0- κ586- “80-. ΤῊΪ8 Υἱοῦ πουἹὰ ὃς 

ϑυρροτγίοἀ ὈΥ Θτ. σ-φύ 1 1 οουἹὰ Ὀ6 ῥτονοά ἐπαὶ 1ἐ8 σ- ἰ8 δὴ δοϊδυϊ-ιδὰθ 
οὗ ἐπ 86- ἱπ Ο.0.8]. 8. Τιαἰ. 8ἰεῦξ οἴο.; Ὀυὲ ἐπῖ8 18 αΓά γ ἸΙΪΚΟΙΥ ΟΥΟΥ ἴο 

Ὀο6 Ρτογϑά. 



8 486. ΕΣ ΥΙΩΟΙΟΖῪ οἵ ἰπθ Ῥγοποῦῃθ: (μοῖρ βέθηι. 861 

ὃ 486θ.(ὡὨ. Τη6 ῬΓΟΒΟᾺΙ 156 880 γ8 [π6 [Ο]]ΟΥ ΩΡ 8[6Π8 : 

1. ἔμο- ὅμο-. Βκν. ναψ-άηι, Αγοϑί. ϑαρηι. οἵδ. ρϑὲδ 

ΟΗ.Ο. εοἷρ. ΑΙβΒο ἰπῃ ἐπ ἀνὰ]: ΟὝἀοίῃ. ρὲ-έ, 11{ἢ. σὸς, 

Ο.Ο 81]. υδ. 

2, ἔπθ- πος, ἴπ6-8- ἔπιο0-8-; (80 8 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ [ἢ 6 Β8Π10 

88 Π0 βίσῃι οὗ [Π6 Ῥ]ΌΓΑΙ ἰοππαὰ ἴῃ ΠΟΌΠΒ, βποθ ἴδ ΟΠ]Υ͂ ΘΡΡΘΑΣΒ 

ἴῃ {86 ρῥἴυγα! οὗ (16 ρσγοποὰμῃ (απᾶ οὗ ἔμθ6-8- ἔμο-8- ὙουἾ δηά 

ΠΘΥ͂ΘΓ ἴῃ (86 ἄυ4]. ΞΞΚτΥ. πα8, Αγρϑί. πη. 1,αἱ. πμῦϑι ΟΡ. ηἶ; 

ΟΠ 83ὲ 8606 Βριη. 2, Ὀοίον. ὟΟἀοἰμ. μη8 ξξ 38. Ο.Ο 31]. μαϑἅ. 

ΑΙ8ο 'ἰπ ἔπ ἀπά]: 851|κτὶ πᾶμ, αν. νῶι, ΟΟἿν, μαίδαγ, αοίμ. τσ 

--- ἤμεκὸ (ορ. ηι-1), Ο.Ο.51. κα; (86 ἅ- οὗ 8.Κν. ἄυάηι Τηδῦ 

ΟΟ6 ἔγοη ἤῷ, δῃὰ 1ἰ(8 -ϑ! ἸΠΔΥ ἤαῦο Ὀ6ΘῺὴ ὈΟΙΓΤΟΘα ΓΓΟΙῚ 

ψμθάηι τε ψἕ -ἰ- απ, 866 8 457. 

Ευσίμοῦ, τὸ πᾶν ἤ3.8η16, ΟΥ ταῦθ ἤ,8-ϑη16 (ὁρ. θη. 2), 

ΜΈ160.1 οομ δῖ ΠΒ ἐπ 6 Β8Π|6 ρδγί!ο]9 Μ Ϊοὴ τπγἼὸ ποίοοα ἴῃ 8Κν. ἐά- 

-ϑηιαα οἷο., ὃ 424 Ρ. 849. ϑ85Κτ. αϑηιάη Αγοβὶ. αἤπια, α΄. 1,68Ό.. 

ἄμμε Αἰ. ἡμᾶς. 

Τὴ6 ῬΓΟΠΟῸΠ ψΟΜ ΒΠΟΥ͂Β ἐΠ|6 [ὉἸ]ΟΎΙΠΡ (6128: 

1. μη. Βα. γγάνι, Αγοϑί. ψδ. Αὐσπθη. 765 ὙΠῸ 6. οη 
[86 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ "65 ὋΟΝΐΒ. Οἀοί!. 7288. 11}. 728. ΑἸΒο ἴῃ 

1η6 ἄνα]: 5κν. ψμυάπι, ἀοίῃ. ἤω-ε (8 467 Ρ. 897), 110}. 2ὼ-αι. 

2. “μ6- μο- διὰ ἔμθ-8 ἔμο-8- (ὁρ. ἔη6-8- ἤη0-8- ΔΌΟΥ6). 

Θκγ, ρα8, Αγϑϑί. οῦ. 1,αἱ. υὅ8ὐι Ῥτυββ. τραη8, Ο.Ὁ.3]. ον οαϑἅ. 

ΑἾ8ο 'ἱπ 6 ἄυα]: ϑΚν. νᾶμι, Ο.Ο.8]. να. 

ΤἜΓΠΟΥΒΘΩ 18 ἀου 1688 στὶρηΐ ἱπ ἀβϑυσηπρ ᾿μ8η16, Ὅμι8-8η16 

(οΡ. ἔβοπι. 2) ρδγ8}181 ἰο ἤρββϑηιθ, ᾿μ8-δηι6 ἴῃ ἴμθ ἢγβέ. Ῥϑύβοῃ 

(Καἢπ᾿Β Ζοϊίβοην. ΧΧΥ͂ΙΙ 118). Ἠόθποα οοπα 1,680. ὕμμε Αἰΐ. 

ὑμᾶς, αἰδο ϑ5Κκν. ψιϑηάη Ανϑβί. ψαῤηιαϊ-ψα, ΜὨΙΟΗ μαγθ ἔα κθη ψ- 
ἔγοπη Ὀθίηρ δβϑβοοϊδίθα τὶ (η6 πο. 5ΞΚν. ψώψγάμι Αγυοϑί, ψὴηῤ 

(φ. ΟΠ δη. ροϑ(8) Ὀθϑί4θ οδ(8) ᾿18᾽ [Ὁ] ονσίηρ (ἢ 6 ποπὶ. οἱ 'νγϑ᾽). 

ΒΟΟΣ Κ 1. ϑβδίηοο Αυοβὲ. νδηια- ἴ8Β δἰ σαυβ πγιζἔθη τὶξ ὦ, ρουθδρ8 
ΤΩΟΤΟ τοὶρξ βηου]ὰ ὃ0 αίγθη ἰοὸ ἔπ ἔαοί {παὶ {πΠ6 γουϑὶ 18 τυ θη ἸΟΩ ΠΘΓΘ 

Δη ἴῃ ΟἾΝΟΣ ἰηβέαμοορδ: ἃ τὲ Ὀογτγονθὰ ἔγοπι ἔπ ποτὶ. γῶδ ψἄξζεηι. ΤῈ0 
το]αϊΐοη οὗ ἐδ νυδυϊδηὶ χὄόσια- ἴο ψδα ἰδ ΟὈΒουΣΟ (ΟΡ. Βαγεποοσαδθ, 
Ἀγ. Εογβοι. Π| 19 ἢ). 

Βοπατῖς 2. ΤΠΘΤΟ ἰ8 τογο (0 ὃ0 Ββαϊὰ ἴουῦ ἰαϊκίηρ ἔγ8-8ηι|6 διὰ 
δ ιδ᾽ϑηι6 πη ἴον ἰακίηρ ἔφ 8 νι6 δηὰ ἤμ-δηιε ἴο θ6 ὑμ6 ργουηᾶ-οΥ8; [ῸΓ 



568 ἘΞΥΙΠΙΟΪΟΡῪ οΥ̓ ἔν6 Ῥτγοπουηβ: ἐμοὶν βέθῃι. 8 436. 

5,κγ. ἰάδηνίη ἀπὰ πο τὸ (88 428 ἢ. ρῃ. 846 8.) Ῥγοόοτὸ ἐμαὶ -ϑιὲ ἱ ρ]1οὰ 

ΠΟ Ῥδυίουϊαυ πυμῦοῦ, δηὰ ἴπ6 ἤἔοσιῃβ οὗ ἔπε- δηὰ μ6- ὙΠΙΟΝ ὃ ποῖ 
ὀορουμπάθα π|ιῖἢ 1ξ Βοοὰ ἰο ΠΑΥ͂Θ 0π06 δὰ -8. ἐπ Ρ]υγα)ὶ βίζη, δἀἀθαὰ ἴο 
{θὰ 1ἢ 4}} ΟΥΟΡ ᾿πϑίδποθθ ὙἘΘη ΠΟΥ ἭΘ͵ΥΘ ποὺ ἄμα] πὲ ῥυγαὶ. [δ 18 
{πογζοΐογο ἱποουζϑοὲ ἰο 864} ἐπδὲ ἔογηβ ᾿ἰκὸ Αυϑϑέ. σλπα 1,660. ἄμμε δα 

Π0 Ρ]υγαὶ δἰβη; ἔμπον ἀϊὰ μδὺθ οὔϑ, δυΐ ἰξ οδῶιθ ὈΘίΟΥΘ -ϑ6) δῃηὰ {π0 8466. 
κβ8η16 ἝΌΒ ΒΙΏΡΙΥ ἤ,5 ΞξΞ Θοὗϊι. 800. Μμ8 ἃ Ῥδγίϊοϊθ ἤδη. ΟὐΡΘ 6 
ψΠαὲ ἰ8 βαϊΪὰ δῦουθ οὐ ἀουϊνίηρ 111}. ἑαηιὸ ἴτοη δὴ [ἴὰν. 1006. δί6- δ»ηξ 

(8 424 Ρ. 850). 

8. ΤΊΟΓΘ ΠΙΔΥ͂ ΒαγΘ ὈΘ6η 8. ΟἷΟο86 ΘΟΠΠΘΟΧΙΟΙ ἴῃ ΟΥΡΊΠ 

Ὀούνοου ΟἿ. ἄτι] στφώ Ὑγοῖ ἔπο᾽, ΟΟἾν. 8ὶ (-ὃὸ ἴῃ οἷά οποϊϊέὶς 

ΡοΟΒβὶ 105) τα Ογωνγ. οἠιοὶ ἴῸΣ ἤ8-μ68. δῃὰ Οὐ}. ἐξ-σϑ. ΤΠΟΥ 

41} αᾶῦθ 8, ὙΠΙΟΝ Β660118 [0 ΓΟΡΓΘΒοηΐ δηοίμ ον ἀϊβθποί βέθῃ. 

ΒοιλδΥὶ 8. [Ιἢ 0.106]. γνἅνγ γᾶναν, ἃ ἴδΔ8 ἰαΐκοπ ἐπ ρ]δοο οἵ ς (Χ): 
οπ6 οὗ ἔθ πὸ κα ἴθ "ἰκυὶκ τίκυακ Ὀδοδὰθ ἃ ὉΥ ἀἰδδὶ πη] δἐΐοη, δδ ἱπ 
ἵεδίηη ἰαδιοδὰ οὗ ἡγενἑπη δηὰ {πΠ6 |Κὸ (8ο0 Βυρᾳρο, Κυϊη δ Ζέβοιν. ΤΥ͂ 252). 
Ετοῖαι ἔπ680 ποτὰβ 6 ζοί ὁ ΘΟ οί. Νοῦθο δ ζμί-, ὙΒΙΘΝ. ἸΔΔΥ ΠαΥΘ ὈΘΘῊ 8 
ἐγδπβίογιμηδίϊοη οὗ ὅ8-μὶ- ὅ8-μ6- οὐ {πὸ ΔΗΔΊΟΣΥ οὗ Ἐϊμωὲτ-, ὙΒΙΘῺ 8. ἐουπα 
ἷπ Ὑ οβι- Οϑγταϑηΐο, δπὰ [Όσπι8 8 οοπβίδης ναγϊδηὶ οὔ ὅς (ἢ. 72). Βαι 
ΔΩΟΙΝΟΣ ΥἱΟῪ ἰ8 8. τοῦθ ῬγΟῦ 816. Ῥτγοοίμηΐϊο Θοτδηΐϊο δα {6 ἀου]οῖβ 
Φιι,(8) πὰ 3 5.μο(8).. Το Ὀοΐὰ νὰ8 ργοῆχοα [9 ρδυί016 6.) 8065 ἰῃ ΘΓ. ἐ- εὶς 

δκν. α-ανά “᾿ο-ἀαγ᾽ α-ὁὅ ἅπαξ γοπάοτγ᾽, [μδὲ. ἐ-σμίάοε Ὅταν. ὁ -ἰδηΐαυ 
“Ἰδηΐδ᾽ δπὰ 11 σσογάβ (8 409 ῬΡ. 322 [.), δπὰ ρουῆδρβ ἰῃ [,αὐ. 6-π"ὅ8 ἴῃ {6 
Βοης οὗἩὨ ἰπθ Αὐυ δὶ Βγοίμγοη (ὁ. 8 437.1, α). Το {Π9 γο]αϊίοπ Ὀθένθοη 
πρεμό- (Ὑ οβἰ-αογηι., Ο.Η.6. ἐμ Α.3. εόινο οἴ6.) δηὰ Ὅ6-8-μ6- (ΟΝ... Νοτδβο) 
88 ἰῃ9 Βῶ1η6 88 ἱἐπαὲ Ὀοίσοθῃ ὕπηῦτ. θΘ- ἰδηξὰ δὰ 6-8-ἴὰ ᾿Ιϑέμηι 

(οοπιρᾶγο [μ8ὲ.. ἐδί μη). 
Οἱ {18 Υἱϑνν, ἔπ ρᾶγί8 οὗ 86 πογὰβ ργϑοθάϊηρ ἡμε(8) δὰ ποίη 

10 ἀο νὴ οχργοβδίηρ ἴπ0 τηϑϑδηΐης οὗ {πΠ6 2ηὰ ρούβοη; δηὰ {18 που]ὰ 
τη κὸ ἴδ ποῦ ἔαγ-οἰοπθὰ (ὁ σοπποοῦ στφω πὶ σ-φίν, (60. Τ ΔΟΚΘΓΩΔΚΟΙ, 
Κυδη 8 Ζίβοην. ΧΧΥΙΠ 189 1.). 

ΤΟΥΡ᾿᾽ Β ἐμ ΘΟΥΥ͂ (0. οἰΐ.,) 35) ἐμαὶ Ἐίϑμι- 8 δὲιι9 Ὁ μέ-7 8 υΐϊθ 88 τα ϊδίδκθῃ 

οἢ ΡῥΒοπϑίϊο ζγήουπάβ 88 ἷ8 αϑϑυμιρίΐζοη (πὶ ἴῃ ἯἮ οϑί-αἀοτιηδηΐο ἔπ 2 οὗ 
αοιῖδι. ἐζυ, Ὀθοοπιΐπρ γ, ἀϊδαρροαγοὰ ἢγϑθί ἴη (6 ροη. Ο.Η.6. ἑιιοὲν Ο.δαχ. 
ἑἐιοαῦ ὉΥ͂ ἀϊβθιιη!]!δεΐοπ, δὰ ὑπθη (16 δοο. Ο.Η.6. “ἰγιο δ Ὀοοδὰθ ᾿ἐμιοίδ οἡ 
{ΠΟΙ ΒΠΔΙΟΡΎ. 

Α8 τοραγὰβ {86 Καοὶοΐο ἔογιι, 1ὁ νουϊὰ σογία!Υ 6 ρΡοϑϑίὉ]6 ἰο δοϊ]ὰ 
[πδὲ 8- ἰπ Ῥγῃ. Κις ψα8 ἀοίασῃθαὰ ἴγοπι πὸ οπάϊηρ οὗ [0 2πὰ. Ῥογβοπ 
Ῥίυγα] οὗἨ ἐπ υϑῦῦ, δπὰ (θ νὰ8 ἰβδοϊκοα οἡ 9 ἐπὸ φγοπουη (ΤΡ, Ρ. 40): 

[Π6 ΟἾΪΥ {πίη 18 ὑπαὶ ψγὸ ἀο ποὺ πον ὙΠοέμοΥ ὑΠ18 ῬΘΥΒΟΏΔΙ οπάϊης ψΜα8 

δν(689 ἴῃ ΚαΙῖο αἵ 41} (ορ. 1μα. οί 8). ὙΠῸ 8- οὗ ἵν. 8-πί 88 ποῖ Ὀθ6η 
[ουπὰ ἴῃ τ6 ΒΡ ΒῊ αἰα]οοίθ οὗἩἨ Κα] εἶθ. [Ὁ ΤΥ οοπιθ ἔγοπιὶ ὑπ 6 γϑαμθιῖ 
οομπἰηδέϊοη οὗ {16 ποτὰ σἱἢ 18, ἐδοηὶ Ὀοΐης βυρροβοὰ ὈΥ̓͂ (ἢ 9 ΒρΘΑΙΚΘΓΒ ἴὸ 
οοηϑίβί οὗ ᾿8:- 81, 7υδὲ ἃ8. ἴῃ ΜΙᾺ. {π9 ποτὶ. δὲ ἰπβίθδα οὗ ὃ σΥῸΝ οὐὲ οἵ 
680 88 ᾿δϑ0 ἴδ᾽ τα ἰ8 δ, πα μογδαρβ αὖ Π16 βδδηιθ {ἰπ|0ὸ οὐ οὗ οἶδε “παι ν᾽ 



88 486,481. ΕΓΥΠΙΟΪΟΡῪ οὗ ἐμ ῬγοβοῦΒ: ἐποὶν βέθαι. 369 

(Τπυγηογθθη). Βαΐ ἰδ ΠΙΔΥ πᾶν ὈΘΘῺ ἀπο (0 (ἢ 9 ΔΠΔ]ΟΡῪ οὗ "8-με- ἵνοβ᾽, 
δηὰ ἐπ18 ΠΙΔῪ πᾶγο Βαρροηθὰ πῃ ἐπ9 ροσοα Ὀθῆογθ ἱπβυϊαν οἰ ἐἷο 8ρ]1δ ὑρ 
ἰηΐο 18 βουθγαὶ ἀϊδ]θοίβ (ὁΡ. ὃ 437). Τηο βἰπάθῃηι βου] ΠΟΉΘΥΘΥ ΘΟΙΏΡΘΓΘ 
ΟΟἾν. ἤοσιαβ πϊμουΐ 8, παϊλαν' πᾶν 'οὗ τ8 ὑπο). 

8 4371. [πὶ {Π6 γναγίουβ ἰδηριιαρθθ, {π6 βίθπηβ οὗ {686 

ΡΓΟΠΟΌΙΒ ΒΘ ΙΠΔΏΥ ΟΠΔΗΡΘΒ ὈΥ͂ 8851 }1]δοη οΟὗἨ ὁη6 ἴο {ῃ6 

Οὗμοῦ. ϑοιλο οὗ ἰΐθ86 ἢᾶῦθ Ὀθθη ΔΙΡΟΔΑΥ ἰοιομθὰ ὑροη. 6 

Β Ὁ70Ϊπ ἃ Θοηβροοίῃβ οὗ {16 ΜἘ0]6. 

1, Τὸ δϑϑιιϊ]Ἱαίοα ἴοὸ 1, ψοῖς ἴο ἔδοι. 

ἃ. ΤΟ δβϑιτη!]αίθα ἰοὸ 1. Ῥδὶ ἡπαψαηι ἰπβίθαὰ οὐ ϑβ'ΚτΥ. 

υαψάνι. ΑὐὙπιθη. φἷ; ἴτοιη {818 ΠΟΙ ΪΠΔΕγο, 51- ρϑββθὰ ἰηΐο 

{π6 ΟΥΠΕΣ οαβθ8, αγινίπρ οὐδ 5.-) 6. ρ΄. ᾿πδίγ. ηιθ-υ δ, Ἰα8ὲ 88. ἴῃ 

1118. 6. ρ. ἀαί. Ἐπεσηῆιβ ὈΘΟΘΙΏΘ ἤητη8. Ὁ (ἢ ΒΗΔΙΟΡΎ οἵ 

πιδ8 (βΒο6 Ὀθῖον). Μοά. ατ. ἐμεῖς ἰπβίθαδα οὗ ἡμεῖς. [,αἰ. θηὉ8 

(Ασναὶ ϑοῃρ), ᾿πβίθϑα οἵ πὖϑ, [Ὁ]]ονγ8 ὅσο (8.012 1μαἰ. ατ.2 Ρ. 846), 

ὉΠΙ6ΒΒ 6- 18 ἃ Ῥγϑῆχϑθα ραγίϊοῖθ (ἸΚ θ-φμέάθηι οἷο.). 1}. ηιδβ 

Ο.Ο 1]. γιΚ.]λν (σβοποο 10}. 88. 2.- 'ἰπ {86 ἀτ4] ἴοο, η-4α). [Ιῃ 

Βαϊ (6 »,- ραββθα ἔγβί ἴγζοιη ποῖ. ἴ0Ὸ 800.: [Π|ῃ. ηημὴὼῶΦβ 

Ῥγιββ. ραπδ (Ὁ Ο.Ο.3]. ἣν ὑπομδηροα); μος η|- Ββργϑδᾶ ἴο 

[86 ΟΥ̓ΒΟΡ ο8868 ἴῃ [Δὲ Πυδηΐδη, τηάδ τ118.3.8 ἡ ηὴ8 ηιϑν7ὸ, Ὀαΐ 

Ῥγυβ8. ποιιϑο Ἠομηλ απ 416 Ὁπομδηροα (0.0.1. παδὰ παημά παηιὴ). 

Βοιατὶς 1. ᾿'- ἕἰῃ Ο.106]. »εδγ ἱπϑίθοδὰ οὗ υδγ, δηᾶ ἱπ Η.(. ἀϊΐαὶ. 

ΠΡ ΠΟΥ ἰηβιοδὰ οὗὨ σὲ, ΘΟ 8 ἔγοτα ἰπ6 ἢπ8] οοπβοηδης οὗἩὨ 6 νοῦ ππϊοἢ 

Ργοοϑοάρά. ΤῈ ἀθηΐαὶ οὗ Ο.106]. δὲν ἅἄξν' διὰ Η.6. αἱ ἀον 'υοβ᾽ ᾿δ8 ἐδ 
ΒΆΙΩΘ ΟΥΔΊΗ. 

Ὁ. γόοις δβϑιχηϊ]δίθα ἴοὸ ἕβομ. Ῥδ] ἐμηηλθ Ἰπβίοδα οὗ γοά. 

ψμδηιό. Ατπηθη. ἀμ (θυΐ )- Τοιηδ θα ἴῃ {Π6 ΟΥΠΘΙ ὁ8868: ἴῃ {6 

150 ῬΘΥΒΟΙ, ΟἹ {86 οἶοσ Βαπά, "- 188 ἀἰϑρίαοθὰ Ὁ {πῸ »:- οὗ 

{86 ποιμ.). Μοα. αν. ἐσεῖς ΤΟ] ον ρ ἐσὺ (ὙἸΠ ἐ- οα ἐπ 6 ΔΏΔΙΟΡΥ 
οὗ ἐγω). 

ΕΠ οπΔΥκ 2. Τῆθ γόνοῦθο Οἤδηρο -- 7 δηᾶ ἔδῤοιε [0] οσσίηρ τσο ἀπά 
ψοι -τ ΘΔ ΟἿΪΥ ὃδ6 ἔουπάὰ ἴῃ [πὸ ο8860 Θηάϊηρμθ: 6. ρ΄. ῬΑ] σθη. ριαηϊσηι 
ἰαυατᾳ ἰπϑίθδα οὗ ριαηια ἰασα ἴοἸ] ον απιλᾶκαηι ἰιηδᾶξκαηι, Αγοβὶ. ἀαὶ. 

ἰαἰδῳυδ [Το] ον νῤηιαον (8 445), ΜΙὰΗ.Ο. σοι, »ηἄορ ἀἴπον ἰηβίοβὰ οὗἉ 

μη ἀξ ΤΟΙ] οἱηρ 867 ἡπιυ ΟΥ. 

2, 1 δϑϑιτ]αίθα ἴοὸ ἑλοῦ, 106 ἴο ψοῖξ, ἃπμα υἱοθ Ὁ67,8α. 

8. 1 δββιη]αίθᾷ ἰὼ ἕΐομ. ΟἿΣ. ρθη. (Ρο88.) πὸ τη 

ΜΙΔΟγγ. ρος [Ὁ] οί ἀο ἀμ ΜΙάΟγγ. ἐσθ. 11}. ροη. 
ΒΙυξδ πη, ΕἸοθηὶα. 1ΠΠ. 24 



810 ἘΠΥΙΔΟΙΟΨΥ οὗἨ ἐπθ Ῥγοπουῃϑ: ἐμοῖγ βίθι. 88 431,438. 

ἡπαηξὲ ἀοΙὈΟ]688 ἢ88 ἃ ἰηϑίοδα οὗ 6 (ορ. Ο.Ο.5]. η|6π6)ὺ οὐ ἐδ6 

ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ἑαυξθ (α ἀϊἕογοπί οχρ δηδίίϊοη 18 οἴδσγθα ὉγῪ ΒγΟΚΏΘΣ, 

Ατοδῖν ΤΥ 17). ὙΝοοί- ότι. πρ Τ᾿ Ο.Ο.5]. ()ατά σι Ἰοπρ 
γΟ ΘΙ οἡ (Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ “ῶ, 866 8 484 ν. 865. 

Β. Τῇῆοιρ; δββιτηϊ]αίθά τὸ 1. Μοά. ατ. ἐσυ [Ὁ] οσίηρ ἐγώ. 

Ῥογθδρθ ὕὐπιδν. ἐέοηι [Ὁ]]ο8 ἤηηΐοηι (οἷοο θεΥβα, 6 ἴανο ΕὙΘΠΘἢ 

γιοη ἴΟ]]ονίρ, ἐ0.),) 866 8 442. Ογμν. ἂν [Ὁ]ονγ8 ἢἡἢ᾿Ψ (η-). 

6. Ἡ΄ΐ6 δβϑιπ]αίθα ἴὸ ψοβ. ὅν. ἀυὰ] ἅἄσάπι ΤΩΔΥ δπᾶγνθ 
ἐδθη -ὅανι ἴτοιη ψμυ-άηι, ἃ8 6 σπου] οοπ͵θοίαχο; 8066 ὃ 486 

Ρ. 861.-.- τ. ον. μές Αἰξ, ἡμεῖς 88 ἰδκθὴ {μθὸ τουρἢ 
Ὀγθαίμπηρ ἔτοπι ὑμές ὑμεῖς. ΟΟἾν, 8-πὶ Ὀοδίάθ "ὲ ρϑυῆδρϑ [Ὁ]]οτγ8 

Ἐ9-μ6-) 800 ὃ 486 ρρ. 868 ἢ, [Ιη Βαϊ]ῖίο, ἐμ06 ἄ οὗ 7ὅ- νᾶϑ 

Ὀοιτονοα: ῬΓιθ8. "ον -800. ἨΘμ-ηαΉ8. (01: τ Δ) [Ὁ] ον πρ ἐοιί 80 

ἐομ-αη8 (ορΡ. Ο.Ο 3]. μα-δ πα-ην), ΙΔ}. »ιώ-88 ηνὰτηιθ οἵα. 

(στ ηι- ἰηβίοδα οὗ "-3) 8686 ὉΠ6ΘΡ 1. α δθονυθ), [Ὁ] οντίπρ 762-88 

7ὼ-η|8 οἵο. 111ἢ. η168 Ἰηβίθδα οὗ Ἠπδβ8 ἀου ύ1688 [Ὁ] ον 25. 

ἃ. οι δββι μ]αϊθα ἰο 106. ὅν. ψψ-άηι ἴα Κοβ 18. -ψ- ἔγοτι 

υαψ-άγι. ΑὐΤηΘη. 762 767 οἷο. ἰακ 6 ἔγζοιη 2162 ἨΟΥ οἷα, ἰπ 

ΡΪΙδοο οὗ μ᾿ ΟἩΟ. ἐν Α.85. χξ Ο.166]. ὅν ΤΟ]οντὶπρ το τοῦ Ὀδγ 
(αοίμ. 728), δπὰ βἰ πη αν ἱπ ἰπ6 ἄυαὶ Α.5. χίζ Ο.166]. ἐΐ 

ΓΟ] οί τοΐξ οἱέ (αοίι. ὅ7μ-ὃ. Αραΐϊη, οἴῃ. ἐσφίβ Ο.1066]. γχκν 

ΗΟ. ἐπὶ. ομ Α.8. πε ἴθ] Οοἴῃ. μρκὶβθ Ο.106]. οἰκν 

Α.8. μηο: ῬΆΓΑ]161] ἰο [Π6 δοο, μρῇ τὸ Ὅ-κε (8 486 γ᾿. 867) 

{ΠΟΓΘ ΠΙΔΥ ΟΠ06 Πᾶν Ὀθ6ηὴ ἤμεχί(θ), ἱπ σ ἢ} μα ἰΒ {Π6 ψΘΔΚ 

Βιδάθ οὗ ἥμθ- ; (18 ψουἹά θοῦ Ἤμλ- Ἤπῖμς, Ὀδοαιβο (ῃ6 

Γοἰδίοπ οὗ μη8- : ἐξῦ- (ΥΝἨ οϑ-αϑγιῃ. ἐμ) βιρροθίοα [Πα ἐ- νγγὰβ (6 

Οἰαγδοίονιβίο οὗ (86 βϑοοπά ρβϑῦβοῃ (6. ΤΌΓΡ, ορ. οἱἷξ., ν. 49; 

“Ομδηββου, ΒοΖΖ. Βοϊ. ΧΥ͂Ι 144). 

8 488β.0Ό. Το ΒοΙ]οχίνο ϑίομιβ ΨΌΓ6 "80μ46- ᾿8.46- "86-, 

εοὐπποοίθα ἴῃ (ἢ6 881|0 ΨΑΥ 88 Ἦξθμε- Ἤμ6- "6-) 8606 8 485 

Ρ-. 866. 

1, "κ8ο46- ἔϑομο-. Αυοβί, λαῦα- Ὁ π΄. ΑὙπηθῃ,. ρθη. ἐπ -, 
2Ρ. γ0]. 1 8 ὅθ0 Ρ». 416.5Ό Ὅτ. ξέ ξέν, ξό-ς. Ἰωαΐ. 8οῦο-8 8ιι0-8, 
086, βυγαίβ ρθη. δα! . [Ὁ 18 ποΐ οογίαϊη ΨΠΘΙΠΟΥ ψὸ οὐρπΐ ἴο 

Δ44 ΜΙ Ογν. ἐς Βγοί. λὸ Ὑου᾽, ρΡΙυΓᾺ] οὗἩἨ Ψ 6 ᾿οἰυθ᾽ ([οοἰποῖο 
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οἢ ῬΡ. 8339 [.), ον. ἤβορφο- ἴἷου "86.40- ΔΟΟΟΡαΙπρ ἰο 1 δ 66 γν. 56, 
{ππ8 {Π6 βίθῃιϑ ὙΔΠ1Οὴ τϑργοδθηῦ ὑμ6 δ᾽ ηρΌ ΑΓ δηαὰ (86 οΟΥΠΟΓ 

Πα οῖΒ σψουὰ Ὀ6 ᾿υ8ὲ (16 τουθῦθθ οὔ ψμᾶΐ 18 860} 1π (ἢθ 

ΕὙΘΒΟΣ τοργθβοηίαίνοθ οὗ 8μ48 δπὰ ἐϊογιθη; ἴὲ σου Ἱὰ ὍΘ 8180 

ΡοΟΒβί 016 ἴο οοπηθοὶ ὁ δῃὰ ἦἀο σι Ατ. αδα- Ο.ΟΒ[Ι. οοὔ (δ 409 

Ῥ. 829); ΟΥἹ ἀρϑϊὶπ, ἰο γοργὰ {π6πὶ 88 ἀτ8] ρϑηϊῖνοθ οὗ Ψ ὁ 

ϑΗΒΎΟΙΠρ (0 5ΚτΥ. αψόξ (ορ. Βαγαγ. ἀυ8] 657 δπὰ δηΐ υϑοᾶ ἴὉΓ. 

{π6 Ρ]ΌΓΑ] 88 θαυϊγαϊοπὶ ἰο Μοα. ΗΟ. ἐν δὰ ομοδ). 1}. βασὲ 

ϑᾶυα-8.. 

2, ὅ8μ6- 8μ0-. 851ΚΥ. 806-8 Αγοϑί. αδίηϊο ἦνα- ΟΟΡοΥΒ. μῦα- 

νι (1 ὃ δὅ8. 8 Ρ. 414. Αὐἴηθη. ἐπμ-ζη ρ8ο᾽, ρθη. ἐπ-ζδαη. 
αν. ἕ, ὅ-ς. ὕπιῦν. θυθϑϑθὰ δυυπι. ΟἿν. γδὶη ἐοάξίηη 861", 
οί. 8058 (ρθη. 8088138.) νη. Ῥγυβ8. ϑιραΐϑ 0.0.8]. 8007} 
818, ΟὟ. 

8. ἴ86-.- ῬΓΑΚΓΡ. 88, Αγοβϑί. δξ δᾷξ ΟἿΡϑῖβ. δαὶψ; [80 

γαιαίϊοη ὦ- ὅ- ἰπ ᾿σταπίδη ἀθροηαθά ὑΡρῸη {π6 ἢπ8] βουπᾶ οὗ 

(806 ψογὰ ρῥγθοθαάϊπρ (ορΡ. 1 8 ὅδθ.1 ρΡ. 410), θυΐ ὈΥ ̓ ΙοΥο]Ππρ 

ὉΠ6 ΟΥ ΟΥΠΟΡ [ὉΓΠῚ] Οδη0 ἰ0ὸ Ὁ6 8604 ΘΌΠΟΓΑΙΥ, ἰμ6 ααίμᾶ 

ἀϊαϊθοὶ αϊβοαγάϊηρ (Π6 ἴοτιηβ ψὑ ἢ ὅ-, δηα ΟἹα Ῥογβίδῃ ὑπῃ086 

ψῖ ἢ-- Οὺ. ἕ οἵ ον σε ἴσοι Ὀοδίάο ἐὲ «ὁοῖϑ [ αἱ. 88 81δῖ, 

Ὁ πιδγ. 860-80 8101] Οδβο. 861 '8:|δ᾽. ΟΟοἰῃ. δ ΟἽ... 59ὲ-}. 
Ῥγιββ. δοϑδδοὶ Ο.Ὁ.8]. 860 δ δ: 0 Γ΄. 

Νο 8 Ποϊοπὺ Οχρ]δπαίοη ἢ88 Ὁ66η ον οὗὨ [Π6 ΟΥΥΠΙΟΪΟΡΎ 

οἵ ατ. σφοῦ σφί(ν) οἷο. ΤῊ θ βίθιῃ βθϑιὴβ 0 Παῦθ βίασίθα [ἸῸΠ᾿ 

σεφί(») (τι ἔμ 6 οδ86- 8 Ἐχ -φίὶ -φι»); σ-φί(») Ὀδίηρ δϑβϑοοίδίϑα 

ΜΠ ἐμέν ἄμμιν δἀπὰ (Π6 |Πκ6, φργοάυπορα σφέ σφοῦ,. οἷο. ἴο 

τηδίοῃ ἐμέ ἅμέ, ἐμοῦ οἷο. 8.66 (80 Αὐΐδον, ΚαυμηΒ Ζοίβοιγ. 
ΧΧΥΠ 899 ἴ,, αν. ατ.3 ρῥ. 184; ὙΥδοΚουπαροὶ, Κα πΒ ΖΘ 80 ῃγ. 

ΧΧΥΎΠΙ 189 Εἰ; δμὰ ἴπ (Π6 ρῥγοϑθηΐ γυοϊμππηθ, ὃ 486 Βθῃ. 
Ρ. 8660, ὃ 486 Βοιη. 8 ρῥ. 868. 

Το Βεῆοχῖνο βμαγθα ἴῃ {Π0 δμα]ορῖοαὶ ομδηροβ ἀθβογ θᾶ 
ἴῃ 8 4871, ϑοιποίπιοβ ἰ( αἰϑοίθα οὐμοὺ βίθιῃθ; ὉΓ Θχϑρ]6, (Π6 

Τοβοχίνθ πα (ῃ8 ργοποῦπη οὗ (μ6 2πη4 θϑῦβοῃ ἰορδίμοῦ οδαβοα 

ΟΠδηροΒ 1ἢ {0 [ΌΣΙΙ8 οὗἨ {πΠ6 18} ρούϑοῃ, 88 Γ|{ἢ. ἡπαπὸ, πΠ]Οἢ 
ἴοοκ α ἔτοπι ἑανὲ ἀπὰ βϑαυνὸ. ΟΥ δραίῃ, ἰ{ τὰ8 ἰἰβ6}} βυ)θοῦ 

ἴο Ομδηρθ ὁπ (Π6 ΔΠΑΙΟΡΎ οὗὨ {Π6 ΟΡ ργοποιῃβ; 6. Ρ. ΟἿ. 12.680. 
245 



812 ῬΘΥΒΟΩΔ] Ῥγομοῦπβ: ἐδθ Νοπιϊηδεϊυθ. 88 458,439. 

ἄσφι ἀσφε (ἰΐ ἱπάροα {π686 ΤΌΥΤΩΒ ἃγὸ ἰὸ Ὀ6 Δ]]ογοα δἱ 411, οἱ 

ΜΠ1Ὸ} τηδίου 800 Ὑ ΔΟΚοσηαροὶ 88 οἰΐθα δῦουθ, Ρ. 141), νυ ΒΙ ΘΒ 

ἰοοῖκ ἀ- ἴσο ἄμμε ἄμμε. 

2. Ῥεγϑομαὶ Ῥγομοιηβ. ἐξποὶνγ Οαϑ868.}) 

ἃ. ]α'πὰ ἕλοι, {86 Ρ]0γ8}]8 ᾿τῦ6 δπῃα ψ6, {μ90 ΒοήΠοχῖνθ, 

84 (πο ῬΟΒΒΘΒΒΙΥΘΒ. 

Νομμϊπηδέϊγνο. 

 48θ.0ὡ 1. Τὴ ργοϑίβηϊο Φ9ΌΤ] ΙΠΔΥ͂ 06 ΟΟΠ͵ΘοἰΌΓΑΙΠΠΥ͂ 

γτοβίοσο ἃ ἔρδίβ)ο δῃὰ ἥεῆί(λ)δ (ορ. 80 ἀῃὰ ἤ8ῦ, 8 415 νυ. 887), 

ΒΟΙΠΘ 68 Οχίθπαθα ΕΥ̓ {Π6 ΡδΓΙ01]6 -Ὁ. 

1. ()ο. Ῥτ. ἄοσι. ἔεπω,. ΈΪΟΝ, δ ὉΠαΟΓρΡΌΙΙ 

οογίαϊῃ τη] βοδίοπθ ἀὰθ ἴο ὙΑΥΎηρ δοοθηΐ 8η ἃ ὙΑΡΥ Πρ ΡοΒ0Γ 

ἴῃ 18 οἴαδιθο, Ὀθοοσηθ8 αοἰμ. ἐζ, Ο.ΉἩ.6. ἑλλα ἐᾷ Δ, Νοτθο Βυῃ. 

χα Ἄ σα οἷ ἰζξ Ο.1ω6]. εἰ Οὐδποά. ἑαξ; ορ. Νόγθοθ ΑτΟ. 
Νογά. ῬὨ]. 1 115 Εἶν, δηὰ Ῥαὺ]8 ατγυπάν. 1 498: Βγαίο, 

Βε2Ζ. Βοιίν. ΧΙ 114 ἢ; Βυτρ, 16 ἅ1{. πογᾶ. απο πβο ον. 20 ἔ,, 

51; Κίαροα, Ῥαὺ] 8 ατυπαάν. 1 847, 859 ἢ, 894. Βγθηηθγ, Ζο ἰβογ. 

ἀθαίθοι. ῬὮΠ. ΧΧΙ 249; ΨΦοΒδηββου, ΒΖ}. Βοϊίσ, ΧΥ͂Ι 166, 

109 ἡ. [04 685 ἀ85 Ῥτυβθ. 68 α8 Τιοἰΐ, 68... ῬΟΥΒΔΡΒ ΑΥΤΩΘΗ. 

68. -- ἔεδ(δ)οηι. ϑκν. απάηι Αγνοϑί. αδό ΟΟΡοσβ. αααηι. 

Ο.0.8]. αοὰ!; 88 ἰο {πὸ 24. οὗ [86 τηοάδγῃ ἀϊα]θοίβ 8060 0] πη86η, 

Κυδη Ζοιίβοην. ΧΧΙΧ 19. 

2, οὗπδ. Οτ. ἐγώ. Τιαῖ. ἐσος Ῥοιδαρθ Αττηθῃ. 68. --- 
Ῥοδ(δ)δηι. τ. ἐγών Βοροΐ. ἰὼν ἕων (ορ. {86 Αυΐδον, αν. Οτ.3 

Ρ. 182). 
πη ΟἹἀ Ι[τἰ88 π6 δοο. ἔοστη ἄοθϑ ἀυίγ [ῸὉΓ (Π6 ΠΟ). ἴῃ 

ΒΙΠΡΊΪΑΡ Δ ηα ΡΪ]υτΑ]; βίηρ. πιδ ἤ16-886 1 (8 442), οὁρ. ρΡ]. πὲ δηὰ 

8᾽-88ὲ) 8:-ὃ, ΪΟΙ πᾶν ἀτίνοη ουὖἱὐ {μ6 ο]ά 146. ποιηϊπαῦνοθ ἤμδὶ 
8 ἔϊῶβ (88 441, 448. Βα 1 οὐβοιγθά ἐμαὶ ἰῃ ἐπ6 βϑθοοπᾶ 

ΡΟΙΒΟ ἐπ ἐμ ἔπέμ βίαπα [ὉΓ ὈοΟΐἢ ποπὶ. δπά δοο. (8 440, Ὀ6]05). 

1) [π {π18 ομβαρίονυ (ῃ9 ἤόσὴβ Ὀδοησίηρ ἰο (ἴθ βοραγαὶθ ᾿ἰδηρθδβθ8, 
δῃὰ ἴπο80 ὙΠΟ. ΔΓΘ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ (0 Ὀ0 αϑϑιιπιθὰ ἴοτ ἔπ ραγϑηΐ Ἰδηζαδκθ, ΓΘ 

1088 ϑαϑὶϊΥ ἐδῖζθη ἰῃ δὲ ἃ ρίαμῃοθ ὑΐδὴ ᾿88 Ὀθθη ἰδ οδδϑθ ἷἱπ 0 ἔνο 
Ῥτουΐουβ (οπδρίογϑ ρῃ. 6θ δι, 8384 [.). Ὑ7ἶ᾽ο ἐπογοίογθ 081} βρϑοΐδὶ δἰξθηϊοι 

10 ἐδ τοίογθησο ἰ80}]68 αὖ [16 οῃά. 
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8 440. 7Τλοι. Ῥτ.]άρ. ἥμ δὐὰ "ῶὥ (οΡ. 8 415 Β΄ ι. 

Ρ. 881), αἷϑδο πιὰ ἐπ ραγίϊοϊθ -ν. 

1, Ἦμ. β8Κν, ἐξ (σμῖοῃ, Κ ἐδ, Βὰθ ὈΘΟΟΘ ἃ ΠΊΘΓΘ 

Ραγίο]6, 866 Οβιβοῦῦ, Μορη. Τί. ΤΥ 268). ὅτ. ον. τύ, 

Αἴ. σύ (σ- ἴτοπι (6 οΟἴΟΓ ο8868, ὙΠΟΓΘ ἰδ Οδηθ8 ἴγῸπ|ὶ ἔϊέ-, 

1 8 1606 ρΡ. 147). ΟΟἿν. ἐμ ϑϑμ ἐιι-880.ὴ Ο.Ἶ66]. ἄμ ἄο ΟΙ. Ὁ. 

ἄμ (οἴῃ. ῥι-ἶ δοο.) 866 ὃ 442). 

2. ᾶ. 8ξΜκν. ὦ (6Κὸ ἐῶ, 800 υὑπάογ 1). [,4ἰ. ἐᾷ. 

ΟΗΟ. ἀ ΟἾ66]. ῥᾶᾷ. Ῥγτυθ8. ἐομρ (οε τα ὅ), Ο.0.81]. ἐψ. 

Ι͂ὰ {19 ἤ]ονίπρ' ἰπβίδποθθ, {ἢ Οὐ ΖΊη8] ἀυδη  οδηποὶ 6 

ἀοἰονμηϊποά. Αγρβί. ἐῶ. Ασθη. αὶ (ἀ- ἀουθίϊθθβ ἤθη -ἢ 

ἃπαὰ -γ φῥτγθοθάρᾶ, θη ἢχϑα 8ἃ8 ἐμ6 ἰΥρ6, 866 Βαγίο] οπιλ6 

110. Οοπίσ. 1890 690]. 821, δἀπὰ ορ. -ὦ θ᾽ 8 409 ν. 827). 
ΟΡ. ἐᾷ, πο ταἰρης Ὅ6 οτῖρ. Ἦῤά, Ὀδθοαῦβθ ΤΟ ΠΟΥ] 868 
Ὀοατῖπρ (86 δοοθπί, 1 ΠΟΥ οπαρά ἰῃ ἃ βμοῦῖ σοῦοὶ, Ἰοηρίμοηθα 

ἴι (ΤὨυσπογβθη, ΚυἢπΒ Ζοϊίβοῦν. ΧΧΧΊῚ 91), ὁρ. νι ἴον ἔμηι 

δ 442, Θο(ἢ. δὲ (ορ. δι-8 ῥι-ἶ πιὰ ἅ). 10}. ἑὰ. 

τ (μ6 Φ:-ράγί 016: Κρ. ἐμθάηι τῷ ἐα-ἰ-αηι, ἰυάπι τΞξ 

ἐμ-[αηὶ, Αγοϑί. ἀδίηϊο ἐσδηι Ἰαίοῦ Αυοϑί. ἐώη ΟΟΡουβ. ἐζϑαη 

((οαὰ ἐμυα) 41] ἔδγοθ -ϑ γοά, ἑἐμράηι; αν. Ηομ. τύνη 

Βοθοί. τοὔύν 1,80. τούνεη (πδηιν οὗ οὐ 'π (80 ᾿αϑύ {πὸ ἰδ 
πἀποογία πη). ΤῈθ οπαϊηρ οὗ {π6 ρδγί6 19 ἢ88 ΟὈΥΙΟΙΒ ΓΘΒΘμ ὉΪΔΠ 60 

ἴο ἐπ6 οπαϊηρ οὗ ἐμ6 15 ρούβϑοη (ορ. 51. σδάηι ἀπὰ Οἵ. ἐγων), 
Δα ἰδυ8 7. δομιηίαξς, ῬΟΥΠΔΡΒ ΟΟΙΤΘΟΙΥ, Οχρ δίηβ ὅ5Κν. ἐμράηι 
Ηομ. τύν-η οἷο. 88 Ἰαΐθνὺ ἔογιμδίίοηβ [Ὁ] πρ (Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 
(Π6 ἢγδί βϑγβοη; {μ18 ἰ8 βυρροτίοα ὈΥ ἰδο ἴδοί ἐμαΐ ἐπ Ασγϑη 

1) -ϑδιι “80 (αἴτξου ραϊαϊδὶ υονϑὶϑ -ϑίω -860) 16 ἰπ6 “ραγείουϊα δαροη8᾽ 
οὗἨ ἔπο 2ηὰ Ροσζϑοῃ, δ8 -ϑα (αἴξον ραϊδίαὶ γοῦστο δ -86) 8 (δὲ οὗ (ἴπ0 180 ῬΘΓΙΒΟΌ, 
ἰπ "6.886 Ἵ. Βοῖϊ ρῥαδγεϊοϊθβ δ βυΐβχοὰ (ὁ ἔποδθ Ῥογβδοηβϑ οὗ (δ υτογὺ, 
Ὀυὺ (ΠΟΥ 8΄.ὸ ποῖ ἔουπᾶ ἰπ υοσῦβ δῃὰ Ῥγοηοῦπβ ΟἿ. ΤΉΘΥ στοτὸ οοσγίδί ΠΥ 
08808 οὗ Ῥτοποῦῃδ Οὗ δυογὺβ, δῃὰ οοππϑοίθα τι δ -8ί δὰ -80,) ορ. Θ8]]. 

βοϑίη οὗ [πϊ8. ΑΔ τοχζαγάβ ἐπ σχοϊδίίΐοη οὗ -ἐσ -δ6ὲ δηὰ “-8ὲὼὲ “«δ[!ι4 ἴο (6 

ὙΔΙΪΟῸΒ Ῥϑγβοηβ, ΤᾺ γπουδθη τγίιθθ: “δ βθϑῆβ (ὁ 129 αὐυἱίο ροδδίυ]9 ὑπαὶ 
τϑῖς ἰῃ νοῦῦβ Ὑῷ ΟΥ̓ ΠΔΙΥ ἐπῸ Ῥγοποῦη -ἷμ (ἐπ 6 8 βυρροτίοαἀ ὉΥ ἐδ6 
Βεϊε δ} ἀϊα]6οθ), 6. ᾧ. ἀ0-δἰγεδίεε ἴον "αοτδεγεδείιε ἀοτδοόνγόδδμ, δὰ (Πδὲ -ἰμ 
6 Ὀθοδπιο οοηΐυδοὰ τῖϊῃ (ἢ 6 ἀοίοιϊς ρῥδγεοϊθ -8μεὲ, ΤῊ τοβϑυὶϊὲ οἵ ἐπἰθ 
ἸΑΛΑΥ͂ ὮΔΥΘ Ὀθθη ἐπὶ -85 -86 ἭΘΙΘ ΒρΡΡΓΟΡγδίοθα ἐὸ 6 16ὲ ΡΘΥβοη, 86 ἴα 
Τα] 16} οἱ Ξξ ἐδὲ διὰ σοα8 οαὐυδοὰ (80 180 οὗἙ οἱ ἔον αδ᾽.᾽ ’ 
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ΟΥΠ8 [ὉΓ γοῦ ΜΈΪΟ μαγθ -ατῷ ἴ00 Κα (818 δ᾽ θιηθηῦ ΟὨΥ Οῃ ἐπθ 
ΒΗΔΙΟΡΎ οὗ ναγ-άηι (8 441). 

ΤΊ ἴοσιῃ ἤίῶὥ 18 4]80 υϑοὰ [ὉΓ (Π6 δοουβδῦν ἴῃ ἔῃΓῸ6 

ὈΤΆΠΟΙ 68 οὗ [πάο-ϑυτηδηΐο, 8β66 ὃ 442. 

Οπ Οβο. ἐἰΐαπι ἐἰύ μι, 866 ὃ 442. 

ὃ 441. Ἦζεὲ απὰ ψοιι. 

ΙΔᾳ. ἔμο-ὶ 'πο; ἰμ6 Κιπάγοα οὗὨ {118 ἔοστη ἰβΒ ἀουθδέξα!. Α58 
ψι} Ἡξϊᾶ-8 γου͵, 80 τῆ ἡμό-ἑ, ἰδ 18 υποογίδϊη ὙΠΟΘΙΠΟΙ Μ6 

ΒΒΟΙΪα ΘΟΠΊΡΑΓΟ ἰδ ὙΠ ΒἰΠρΡΌΪΔΥ ΟΥ̓ Ρ]ΓΑΙ ἴΌγπΒ. [18 "μό-ξ ἴο 
Ὅ6 οἰαββθα σὐΐ ὅ6- θ᾽ ἴρο-ὶ Ὑ8Βο (δ 414 ρὑρ. 885 [), οΥὗ 

ὙΠ ἢ Ρ]ΌΓΤΑΙ ἴοσηβ κὸ "ο-ἑ Ὡμοβο (8 427 ψρ. 852 4); ἀοοθβ 
τἰ.8. οοπέδίη {π6 -8 οὗ ἐμ ποι. βίῃρ. (ορ. 6. 5. αν. ὀφρῦ-ς) 

ΟΥ {Π6 Ρ]ΌΓΑΙ βρη 8ῦ δ8.ν. σαγ-ἄμε Αυϑδϑί. υαρηῆὶ ἱ. 6. ϑαψειν 
ΟΙΡεῖβ. σάψαθηι. ἄἀοίϊ!. υεῖδϑ Νοῖβὸ Βυη. οὐκ Οὐδὐπρά. τῷ) 

ἴὉΓ ἔμεὶνβ ΠῚ -8 05 {16 ΒΗΔΙΟΡΥ οὗ (Οοί!.) 728. Εν άθποθ 

ἴῸΓ ἃ ρστουπα-ἴοση ᾿46-8 (ορ. ἄυα] Οοἴθ. οἱκἕ), ῬοΓΠΔΡ8 4]80 8 
ΤΘ-ἰογιηαῖθ [0] οί πρ (86 254 ρογβοη, (οἱοό σεγϑα, ὅΚν. γῶ-ψ-άπει 

[Ο]οΒ σα-ψ-άμι). ἰΒ ἴουμὰ ἴῃ ΟΗ.Ο. εοἱν Ο.]66]. ον, δπὰ 

Δυυίμοσ ἰῃ Ατσπλθη. 26} Τ ἢ. ηιδβ (8θθ Ὀ610.). 
Ιᾷᾶς. ᾿ἰᾶ-8 ἵγοιΐ (18 {818 {Π6 ΒΙΠρΌΪΑΥ ΟΥ Ὀ]ΌΓΑΙ -8Ὁ 866 

δῦονθ). Αγοϑβί. ψδ, αἷδο ψἤξιθηι αὶ -οῆι ΓΟ] ρ σάφηι ἰ. 6. 

ὑαψεηι (ΠΥ -ὁηι πα8 δαάρα (ο ἰυ8ὲ (ἢ]8 βοπέβθῃοθ- ἀου δ]ὲ “ψαξ, 

1 ὃ θ46.8 Ρ. 491, ἀπὰ ποὶ ἰο ψᾶξ, 18 οὈβοῦσο); ὅν. ψψώηι 

[Ὁ] ον ραψάηι. Οοίῃ. 78; Ὀοβίάθ {μ|8, Α.8. 16 χξ, Ο.δάαχ. σὶ 
σε, ΟΗ.Ο. ἐγ, Ο.]166]. ὅν [Ὁ] Πρ 106 τρξ, τοὶ 106, τοῖγ, τὉὲγ (88 

ἴπ ἰδ0 ἄπ] Α.8. χί- Ο.166]. ἐπέ 90]ΟῪ εοἱ-ἐ οἱ-ἴ, ὃ 457): ΒΓεὶ 

“ἄτ-Ζ, Ὀθοδιηθ "ἐ6-: 5, Δπῃἃ δἰοσνασὰθ ἴθ ΟἽ. ΟΕ. δμὰ Νογβο, ἐπ 

114] 2. 186} τγὰϑ ομδηρϑά, ρϑύθαρβ ὈΥ {86 ἱπῆπθηοθ οὗἉ ἐμισᾶν 

ἀηᾶὰ γᾶραγ οἷο. 1μλ|ῃ. 788 Ῥγαβ8. ἴομ8. 

Ατθη. τὲ αἀπὰ ἀμ, σ 086. 1104] ἰΒ Ὀογτοα ἴγοτῃ 

ἐπ 6 ῬΓΟΠΟΌΠΒ 1 δπὰ ἐΐοι (8 487.1 ρ. 869), ἀοι01688 ἰοοκ (Π6 

Ὀἶδοο οἵ "οεϊ οὐ "σοῖβ ([ 8 162 Ρ. 145), διὰ "ιωᾷ. Οχ {δμ8 -ἄ, 

Β66 ὃ 818 Ρ. 212. "ὈοΣ πουἹὰ δῆϑνγον ἰο ΟΑΗ.Ο. εσὲγ. 

το. 1,680. ἄμμες ὑὕμμε-ς Ποῦ. ἅμέςς ὑὕμέ-ς 816 

ΓΘ-ἰοχιηδίοθ [Ὁ] ον ίηρ ἰΠ6 ΟἾΒΘΙ 8868, 800. 1.680. ἀμμὲ ὕμμε 
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οἷο. [Ι͂ηὴ ]Ἰοη.-Αἰν., ἔημες ἔῦμες ὈθοΔηΘ ἡμεῖς ὑμεῖς οὁη ἐδπθ 

ΔΗΔΙΟΡΎ οὗὁὨ Βι10 ἢ} ἔΌΓΙῚΒ 88 σαφεῖς, ὈΘοΔΊΒ6 ΟΥ̓ [6 ΤΟΒΘΙ ΠΟΘ 

Ὀούνοου ἡμέων ὑμέων: σαφέων; 80 4180 σφεῖς ὈΘ81]46 σφέων». 

1αἱ. πῦβ οὔῦβϑ (Ρο]ρη. υμ8 ἵνοβ᾽ 18 ἀπθίοῦβ, 8606 Βυρᾷδθ, 
ΑἸΕΠΐα]. διὰ. 75) ἀγ (Π6 δοὺ. ἔσῃ τὸ Ανϑβί. μὰ οἅ. 8. α]8ὸ 
ΟΟἿτ. μὲ 81-88ϊ, τα. ΞΚν. "α8 υα8. 866 8 448. 

ΠῚ}. φιὸβ ῬΤαΒΒ. η|68 (Ὀοβίἀθ 28 ἴομ8) ἀου θέ] 688 βίη 8 

ἴον ἔμο8 (8 4871. 1, α. γ». 869, ἀπὰ 2, «. Ρ. 810) ΞξΞῬ ΟΙΗ 6. οἱνγ. 

Ο.Ο.31. ῦ ὧν 810 ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΝ [Π6 800. γ ὑψ (μιν ὰ8 "1- 

{πγουρη Ὀοίπρ οοηδιβοά ὙἰΠΠ ἃ ἔουΙ Δ 0 ΔΗΒΘΥρΡ (0 ἐΠθ 
ΒΑ] ε10), δἀῃὰ ΜΟΥΘ θα ον ὑπ6 πόῖη. ὈθόδΒ6 γα 88 80 υδϑᾶ 

(δ 815 Ρ. 216, ην ὃν : πανιΐ οαηι, παηιὶ υαηιὶ τες γαΐῳ : τακαπρῖ 

γακανηὃ. Αἱ Ἰοαβὲ {Π18 18. ἸΏΟΤΘ Ῥγοῦ8Ὁ]6 ἔθδη ὑπαὶ ὑπογθ 88 

ἃ ΠΟΠ]. 8 τ᾿. 110}. 238, ΜΒΙΟΝ ὁ [6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ {Π6 ΟΥ̓ΠΘΓ 

8868 ὈΘΟΔΙΩΘ ᾿μδϑ Ξῷ {πὸ ὧψ οὗ ΟἿΡ ἰοχίβ, δπὰ {ῃθη {8 
δοοδτηθ Ψ (ορ. 11}. γιὴτηιβ, Ῥυαβθ. πομ-πιαρδ [0] πρ 7ὼ- 018 
Το αΉ8, ὃ 491. 2, ς. ν. 8170). 

ἈΑοοσουβδέϊνο. 

44, 1 δπὰ ἐΐοι ἀπα 6 ΒοΙ]οχῖνο. Ρυ. ἀρ. ἔθη 

το) με 6, ἴ846 80, Δα ἔηιξ, Ἐξμξ Ἐξ) "88 (ορ. 8 415 ΒΘῃι. 

Ρ. 881), ἐδ Ἰαβί Ὁ 480 στ (ἢ 6. 21 - ῬΑ 016. 
1. ὅοηιθὸ Ἤηθ, πὸ 6, ἴδμ6 86 ἈΠ ῬΟΙΒΑΡ8 ἤ86,46. 

ΑΥ̓ΤΟ. ΖΦ 8, Ζ ἤθζ το ΔΌΪΥ [Ὁ Τεηιθῦδε “ἐμθ.0 ἢ, 866 ὈΘΙΟΥ. 

ὅτ. ἐμέ μὲ, Οτοί. τέ (ἢ Ηδβγοβίυθ, ὙΠΘγΘ ἰδ 8 ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΪΥ 

ΜΥ 6 τρέ) Ιοη. Αἰ. σέ ὨοΓ. τέ, .έ ἕ, Ἠομ. ἐέ (ΞΞ Τάς. 

ἘϑΟ46Ὁ); ΟὟΡΓ. μένν, ἀπ ἐμέν ΟἹ ἃ ᾿αἰθ πηϑίσὶοαὶ ἱπβουρ οι 

(214 Δ. ν.), π οι ἀου 1688 μ88 ποὺ (Π6 ραγίϊο]9 -τἢ οὔ 5Κτγ. ριάηι 

οἵο., πὲ {μ0 β'ψῃ οὗὨ [Π6 δοουβαίῖνθ. ΟἿἿν. η6-886 (0ῃ: -886 866 
Ρ. 818 ἰοοἰποίο 1) δπὰ "εὖ, ὙΠ ΠΟΙ -ΟΥ̓ μα] ᾿ΘηριΠοπίηρ οὗ ὁ 

(οΡ. τιϑδὲ ἴἰὑ ἰ8Β βαϊὰ οὗ ἐξ 8 440 Ρ. 873), ψἘ1Οἢ ΓΟ 4180 πδοὰ 

[Ὁ {π6 ποιηϊπαῦνο (8 4389 γμ. 872); υπδοορηίθα ἔη|6 6. ξ. ἴῃ 

ρίσνι ᾿οοπίτα ταϑ᾽; υπδοοοηίοα 6 οδῃποῖ Ὀ6 ᾿πέοστθα τὶ ΔΩΥ 
ΟΡ ΠΙῪ ἔγοσῃ ἡγύοΐ (Ὀοϑια6 Ξγήμ) δῃά (16 116, 860 {μ6 δια κ 

05 ῬΡᾶρο 817. οί. μη 8.., ΟῊΚΟ. μη αἱεἢ 58,-ἢ, 
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Ο.106]. νεῖ ῥεῖ δι-Κ, «ἢ τξῷάΈΕ αν. -γε μὰ ἐμέ-γε δά ἰδ6 Πκὸ; 

οὐ Οοἴϊ. βι-ἶ, 800 ρᾶρο 871. 

ΑΥΙΙΘἢἾ8. 18 ἀουὈέ]688 ἴον ἤη|8 (1 8 202 ρῥ. 109) πϑέοϑδὰα 

οὗ Ἤη7, ἰῃ6 ἕοστη ψ 16} τϊρῦ μᾶγθ Ὀθθὴ οχρθοίθά, 85 ὙἯὸ 

Πᾶν ἴῃ π6 ἀδί. ἐμὴ Ὀοϑίάθ ἄθζ. ϑβϑ΄'ποθ ποῃῆ. δηὰ 860. ζσϑὰῃ 

ἰοροίμοῦ ἴῃ ΠΟᾺΠΒ δηά ἴῃ ῥγοποῦηβ ὙΒΊΟ} ἀϊδεπρυ θη ρΘῚ ἀ6Χ, 

ἴς ἰῖ6ὰ ποὶ ἰοο ΡοϊΪὰ ἰο οοπ͵θοίαγο (δὶ -8 μᾶ8 Θοπ|6 ἔγτοσα ἐδπθ 

ΟΠ]. 68 (ΟΡ. 8 484 Ρ. 864. ΤΈΘη (π6 “72 -Ζ οὗ ἰῃ6 866. [18 

ἀουὈύ]688 (86 ραγίϊοῖο ὅδὴ6 τ--Ξ 5κν. δα (ορ. 1 ὃ 410 Ρ. 801), 

80 2 ἦ8 ἴ8β κ ατγ. ἐμέ-γε δηα χ ἄδς {πκὸ ατἿ. σέ γε Ο.166]. 2ὲ-ἄ. 

ΤῈΘ -) -ὃ οὗ {μ6 ἀδᾶγα [ ὀομραγο τι (Π6 οπαΐϊηρα οὗ 1,81. 

φεῖ-ἣξ δ1κτ. φηιά-ψαπι (δ 44θ). 

Ὁ, Ῥιδ, Ἦξμὲ Ἠξ, "85, 81. ηιᾶ ἰυᾶ, Αγϑδί. ηιᾶ ῥβερᾶ. 
1αἱ. μι ἐξ 88: ἰδ οἷά 1,4. 260. μιξὰ ἐξα 8ξ4 ῦὸ ἀουδέ]6θ8 

ΤΘΔΙΥ Δ Ὀ]αγοβ (8 444): {π686 τηυϑί ἢγϑὲ πᾶν θθθὴ υὑδβοὰ ἔογ 

[μ6 δοουδβαίίνο Ὀθοδιδο -α ἀγορροθα θοϑίοσο οοϑηϑοπδπίβ (ΟΡ. ϑ88- 

-ΟΥέ0ο Ὀοδῖά6 884-10), ἀπ (8 ἐπθ ζΌΣῚΒ 1η {6 δΔοουιβδίνθ 

δηὰ οδ]αίίνο Ὀθοόδπθ ἰὸ 801|86ὲ οχίθηξᾷ ἰάθη 641 (40]. γιὸ δπὰ 

800, 18), ΜΠ118ὲ (Π6 ἰπβέϊποὶ οὗ [86 βρϑᾶῖζοῦ οου]ᾶ ποί ἀϊβίπρυ 8} 
θοίνθοι {ἰμοπὶ; 866 Ομ, Ρογέ. 127 ἢ, δπᾷ 8ίο]ζ, [,αἱ. ατ. 
ῬΡ. 845 ἔ. ΑΦ [688 Ρῥγοθ8010 (ΠΘΟΣΥ͂ ἰ8Β βυρροτίοά ὃγΥ Μ. ΜΏ])16Γ 
(ΕἸ οἸκοίβοη ΒΒ ὅδιγῦ. Οχπὶ 102 1) δῃμὰ Τοῖρ (ορ. οἷ, 10). 

ΤΉΘΒ6 βοβοΐαγβ μο] 4 ὑπαὶ (Π6 δοοὺ. μιδά οἷο. θοίοῃρ ἴο ἃ ροσίοά 

ψ θη {Π6 Δο]αϊϊνο βυῆχ -α οὗ (Π6 ῬΘΙΒΟΠΔΙ ῬΥΟΠΟυΠΒ 8 1688 
γτοβίχιοἰθα ἰῃ ἰζ8 '86 ἐμδὴ ἰξ δέογναγάβ οαὴθ ἴὸ ὃ6, 8πᾶὰ ἰδαὶ 

{π6 δοο. ηηζᾶὶ 18 ἐμου ὍΘ ἃ ὙΘΓῪ οἱ ἃ ἔΌΓΠι. 

ψᾺ (μ6 τη-ραγίϊοίθ, [ἂρ. Ἡριόηι οἷο. ϑ8|1κρ. ηνάηι ἰσάπηι, 

Αγοϑί. αηῆι ῥισαηι ΟἹ Ῥοῦβ. ηιᾷηι βιευᾶηι (1. 6. ῥοᾶπι, 1 ὃ. 418. 2 

Ρ. 849. Ο.ΟΜ]. τ ἐς 86, ῬΙυββ. πη ἰἰθη 86. 585 (ἐὲ 

Πα αὶ τϑργοβοηΐ ἃ οἰοβοὰ ὅς. Βυΐ 10}. [885 παηὶξ ἰαῦὲ βατνὸ 

ἰπϑίοαα οὗ πὸ ἨδῤάέΕ δὲ ((δο γόνγοὶ βμογίθῃθα δοοογάϊηρ ἴο 

Ι 8 664.8 ρΡ. 528) [Ὁ] ονῖπρ ὑμθ ρσϑηϊενο (800 ὃ 450), ἔοῦ βαοῖ 

οΥΙρ πα] δοουβδίγοθ 886 ἢἐοηφδηι ἔβοφδηι ΔΛΘ ΠΑΓΡΑΙΥ ἰ0ὸ ὃ6 ἱπουρπί 

οἵ; ἔμ ἀϊα]οοίϊς τπαπῇ ἑαυὺ ϑαοὶ (Κυτθομαῖ, ατϑσηπι. ΡΡ. 284 ἢ. ; 

ΒοΖζ. ἰῃ 18 Βοϊγᾶρο Χ 810) [Ὁ] (89 ἐ- ἀφο θη 81:05 ὁη (δα 

ΔΏΔΙΟΡῪ οὗ »παην]ὲ πιαπϊηὴ οἷο. (δ 448). 
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Ἠῶ δΒ δῃ δοοιυβαίϊνο: αν. Πογ. τᾶ, ΟΟἿν. ἐξ ἐμ.88ι4 (οῃ 

86 ρμαγίϊο]δ -ϑὲ 8006 Ρ. 8318 ἴοοίποίθ) ἡγύμέ ᾿οοηίσα θ᾽ [ὉΓΣ 
Ἐῤρι(ἐ)-μ, οἴ. ῥμτὰ (Ξξ ατ. ποῦ. σύ γε). 

ΒΘ πιαΥἶ. Οπθ ΟὈϑογυδίϊοῃ ΠΙΔῪ ὉΘ πιδάθ ἰῃ Θοπμηθχίου ἢ ἡ νγέμέ. 
ΤΠθτΟ Πα8 Ὀθθῃ ἰη [τἰδῃ ἃ υδϑὶ 468] οὗ Ἰουϑι ἴηρ ἴθ ῬὨγαθοθ οοηβίδιϊηρ οὗ 

8 ῬΓΘΡΟΒΙΠΟὴ Ἡἰΐ ἃ Ῥούβοηδὶ φγοῆοῦῃθ. ΤῸ ἀαϊδογθηΐ ρτοποῦμθ, (ἢ0 
ἀἰβογθηὶ οα868 (800. δηὰ ἀβδί.)}, δηὰ ἰπθὸ ἀϊΐϊβϑογοπὶ Ῥυθροβίϊοπβ ἤαΥθ 
ἰηδυθποθὰ ϑδοῖ οὗἰοσ. Τῆυβ, μ“ ἰπ “μη, Ὀοθίὰθ ἰερει ἰΐηι “Ὠτουχῇ 
ΤΑΘ᾽ (ἰ6- 186 [π9 Ῥτοροβίξίοῃ 88 δοοοηίθά, ργϑεϊοπῖο ἰξ 18 15.) δὰ ἴῃ ἡέωνηπ 

Ὀοδίάο “ρύνρεπι ᾿δραϊηβ πιο (7, .5) Βθ0π|8 ἰὼ πᾶν ὈθΘὰ ἰδίζθη ἔγοπι {0 
2ιά ῬΘγδο ; ῬΟΥΠΔΡρ5 Ὀοίοτο ἰἢθ αν πο αθοίϑ ἤπα] υονοὶϑ δὰ 60Π10 
ἷπ, ἰδθ806 δὰ ἔογπιοα δὴῃὴ ϑηάϊης ἔ-’ 00] πίη δεν (ΟΡ. ζθη. 0 ΝΜ 
ἔο!Ποπίης ἀο ἄμ 8 450). Νον δἷποο ἰδ 806. δπὰ ἀδί. οὗ ἴμο ργοποῦῃ ὦ 
(ον χίπα!νγ ὅτι δὰ “-οὲ δοηηεὶ) δὰ ΘΑΡΪΥ τὰπ ἱπίο [80 88π|0 ἔογιηι, δὰ 
Β'η060 ἱπ (ἢ Ῥγοπουῃϑ '9Ὅ6 δηὰ ψοὶς (6 ἴοσπβ - διὰ -ὦ (ἴογ ὅη68 δυὰ 
Ὁ ρτμ68) Μ6Υ6 ἔτοιη (Π6 ὙΘΥΥ ἢγδὲ δοο. δπὰ ἀδί. Ὀοίῃ, ἰἴ οδῃ ΠδΡὰΪϊγ οϑῦβο 

βυγρτγίθο ἐπαὶ τὸ ἢπὰ ἄορ ἄαηι -- "ἀο- νη, ἰπβίοδά οἵ ᾿αοίηι - Ῥᾳ0 ννὶ “ἴὸ 
τηθ᾽ (ἀο σἰ(ὰ ἐπ6 ἀδὲ.), σοὶ πουἹὰ πᾶν Ὀθθη οχροοϊθὰ. ἴπ ρῥτγοάποϊης 
ζμπεηι ζγίμηε πὰ (ἢ6 11ἴκ0. ΠΟΎΓΘΥΘΥ, δηοίθον πογὰ ΠΙΔΥ Π6ΥΘ πιδὰ θ80Π10 

ἰηβθυθποο --- οομὴι “ἰδ πιο ((Π9 Ὀτγοροδίείοα 18 οο(4)"), Ὁ. οομέ: 7». ἐμί 
ἐογμὲ ((αν' “ἴταυ8᾽) ἡινιμέ (ἐπιδ ᾿οἶτοδ᾽), διὰ οἴιποσβ. (Τ ΐ8 ἰ6 ΤΒΌΓΠΟΥΒΘ Β 

δυζρορθίϊοη.) 

ὕπιθδτο-ϑαπιηϊίο. Ὁπιῦν. ἐέοηι ἐοῖο ἰἴο ἰἶα θ᾽ ἀπά ΟΒβο. 
ϑίοηι 80 ἅτ ἀοι δύ]688 ποπι. 866. πραΐ. οὗἉ 6 ροϑβοϑεῖνο. ΤῈ 18 
πουἹὰ 6 ααϊΐο οογίδιη {ἢ ΒἄσμοΙου ϑμου! ἃ ργου ἴο ὃὈ60 τὶρδὶ 
ἴῃ τορϑγαϊηρ Ο80. ἐἰϊΐα τὰ ἀπά ἐϊύ 88 ποπι. (π}; ἷ8 {ΠΘΟΤῪ [8 

αἰίδοκοά ὈΥ Βυρρο, ΑΙ. διά. 82 ἢ, ]ηο 51|4}} πιοοῖ αρϑαΐῃ 

ΜΠ ροββοδβδῖίνγθβ γοργθθθηπρ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΡΓΟΠΟΊΠΒ, ἷἱπ ΟΣ 

Ἰδηρυαροβ (866 Ὀοίον, 8 452). [ἐ τοπιδίμβ 8 αυοδίίοῃ ὙΠΘΙΠΟΣ 

ἔΐοπι δίοηε τὰ ἴο Ὀ6 τοραγθαά 88 δάἀ-ογπιδίθβ οἵ ἤηηοηι τς 1μ,δἵ. 

“πομτι ([Π6 Αὐΐπον, Κυἢη 8 Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 408 ἢ), οὐ τ οί Γ 

θοδί4άθ [4]. Ἡηείο- ἰῃοσθ ποτ οτίρίπαὶ βίθιηθ ἤἬδίο-ὀ ἤδεῖο-, 

πο (Π0 Ὀπιῦτο- Βα πηπῖθο Ὀτάποι ργοδοσυθά δἱοηρ Ὑὰ ἢ ἑοῦο- 

8οῦο- (Ἰ τΡ, ο}. οἷξ. Ρ. 28). 

8 448. ζε δὰ ψοι, δπά {80 ρῥ]υγαὶ ἤογπιβ οὗ {δ9 

Βοἤοχίνθ. Ὑνο ἀϊβιϊποί οχργθθϑίοηβ [ὉΣ ᾿'ποϑ᾽ ὙΟδ᾽ ΠΥ οΟἰαίπι 

ἴο 06 οοπίἀογοα ογρίπαὶ : 
1. Βόσπιβ ἔτοπι ἤπ6- ἴπο- δηὰ ἔτοπι ωέό- "μο- δπάϊηρ᾽ ἴῃ 

-8 (8 4306 τ. 8617), ἰπ ἔπγοθο ἀϊδογοπί ρταάθθ οἵ αδὐίδυί. 1680 
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ἴοσηβ δὰ αὐ ἢτθβέύ πὸ 8060141] δοσιβδίίγθ πιθϑηΐηρ. 88 

ὑπ0} Ὑ1ΔῸΣ 0806 ἴῃ αἰ δἔἶογοηΐ ὈγΆπΟδοΒ οὗὐ [πη60- Θἀδυσηδηίῖςο 

ΟἸΘΑΥΙ͂Υ βιονσβ. ΤΠΘΙΡ 0860 [ὉΓ (Π6 ΠΟΙΠΙΠΔΙ͂ΥΘ, ΒΟΥΘΥΟΣ, [8 
ἀου 1688 ἰαΐοῦ μ8ὴ {86 ὈγΘαΚοΡ οὗ (86 μαγοηΐ βρθϑοῖββ.. δῃηὰ 

ὈΟΙοπρβ ἴο ὑπ β8ρ6014] [δ δηὰ Κοὶτο ρογίοαβ, β6006 ἃ 44] 
Ρ. 818. 

ἃ. Αγρβδί. πᾶ υἃ τῷ γυ. ἄν. "μᾶβ "υᾶδ. Τιαὶ. μῦς υὔδ, 8180 
ΠΟΙ. ; {Π]18 ΠΟΠῚ. 186 ΠΙΔΥ ἤᾶνο Ὀορυῃ ἴπ Ῥγοοίμηϊο 1μαἰΐπ, ὙΠ6η 

ἴπ0 ποπι. Ρ]. οὗ ποι Ο-δίθπηβ 581} οπάθά ἴῃ ἔς-ὅδ δηὰ ἐμοῦ 

ΔΟΟΌΒΑΟΪνο οηαϊπρ "-0η8 μδὰ Ὀθοοπθ "-ὔδ ίοο. Οὐ. 8180 
0.0.8]. ροῃ. Ἰοὺ. παϑὲ υαϑὲ ἴοςΣ “"ᾶ8-8, “υᾶδ-σ (8 448). 

Ὁ. ΒΥ. να8 υα8, Αγνϑβί. πῦ τυ, 4180 υδβοά 88 ἀαί. δηὰ ρϑῃ. 

ΟἾν. πὲ 8-π| ᾿'ποβ᾽, 8ϑ.88ὲ Ὑο08᾽ (ὙΠΘη ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ 6πο! ἴἶς, 686 

μαῦθ ὈθΟΟΠπΘ - δηα -ὃ), Ογωγ. Οὐγ. Βγοῖ. πὸ ηψ Ὡοδ᾽, 

Ογιγ. οὐ Οὐτη. οὖν ΜΙιάΒτχοί. λυ 'γοβ’ ἀουδύϊθδθ [0Γ 
ΡΓ. Καὶ. πθβ δῃὰ 38-μ68, ὁρ. ὃ 486. 8 τ Ποι. 8, ὑῃ. 868 ἢ; 
ἴπ686 [ὈΓΙῚΒ ΔΙῸ 8180 υϑροἃ ἃ8 ποῖῆ. (ὐοίῃ. ἐζοίβ Ο.106]. ψᾶν 

Ὑ08᾽ Ῥγ. αθγῃι. ἤει τα ἔθ-8-μ68, ΟΡ. ἰδία. Τηθδο [ΌΤῚΒ 8ΓΘ 
ΑΪΒΟῸ υϑοά 85 ἀαίϊνο, ᾿κΚὸ Ο.ΙἩ.Οα. ἐμ Α.Ά. δόιρ ἴο;ς Ἡμμμμὶς ΞΞ 

ἤθμε8. ΤῊ6 ἰαϑὲ βυ}140]0 οἵ Οοίβ. ἐδυΐϑ τοίαἰποὰ ὁ ὑπάθσ {89 

ἰπβαθηοθ οὗ η)8 8ὲ8 ΟΥ ῬΘσθδρ8 Ὀθοϑυβθ οὗ 8ῃ ϑοοθηζιδίϊου 
ἐσοίδ. 

6. αοἰμ. μη8, ΟΟδιγοα, ὅ8 ὅβ ἴοῦυ 88; ἰῃθ8θ ἔυυὴΒ 8.6 

ΑἾδο υϑοᾶὰ ἴοΣ ἐμ6 ἀδένο, Κ ὑπ οουσθβροπάϊηρ ΟΕ. μϑϑ 
Α.5. 8. Ου {Π0 ΔΠΔΙΟΡῪΥ οὗ ἑδυΐδ ψὰγ ἀπὰ α͵8δὸ οὗ {μ6 ἀδένθ 

"118 οἴο.,) ΜΟΓΟ ῥγοάυοοά ἰῃ6 86ς.-ἀαί, οι. μη8ὲ8 Ο.106]. 688, 

Ψ.166 (δ6 δοο. ΟΙΗ.α. ὠρηϑὲλ Α.8. ὥϑις (ἸΚ6 ἐμεοίδ δόισὶο) 

[Ὁ] θα {Π0 δῃδορῪ οὗ ""ὖὮ πιόσ οἵας. (οΡ. Αὐτηθῃ. Ζ 265 ᾿σοβ᾽ 
ΤΟ]οσσίηρ 2 ἄδς ᾿ἰο᾽. 

ΤῸ Βα]ο- ΒΊαυοπΐο δοοιβαίνθθ ΘΟ 6 ἤγοιη (6 ἔουτηβ 

"δε "μῦϑθ, ὙΈΙΟΒ [Ο]ονοά {η6 δπαίοῪ οὗ (6 8066. Ρ]0Γγ4] οὗ 

ΠΟῸΠΒ δηὰ οὗ ργοῆοῦῃβ ΜΠῈὴ ροηάοσ, ΤΤμὰὺ ""ὅ8 "μῦβ 

ΨΟΓΘ ῥγοθίδηϊς ἰῃ π6 Βα] ο- ΒΑ υ ὁ ὈΓΆΏΟΝ ἰδ ῥὑσχονθὰ ὉΥ͂ 
Ο.Ο 85]. παϑά υαϑδ οἷο. (8 448. ῬΓυθδὶδη η8 ὩΟΒ᾽, [ῸΓ 

ἤΠῸΉ8 δἱ ἴμθ ἢγεί βίθρ θδοκναγὰβ (1ξ [Ὁ] {86 ποπὶ. 9168), 
84 τοα8 Ὑ08. δ} Πανγ, ΟἹὰ ΟΠ γοἢ Β]αυουΐο ἣν ον, Κα 
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͵γαῖν οἷν (8 826 ν. 226, 8 827 γ. 229); Κα γαζψ, ἰῃθ86 

ἔοστηβ (ἢ ἃ ομδηρο οὗ Ψ ἴο "1}) ΓΘ 8180 υδοαὰ [ὉΓ [ῃ6 ΠοΙη., 

866) ὃ 441 νυ. 815; {πῈ7ὺ ΨΘΥΘ 480 υϑοά [ὉΡ (6 ἀαίϊγα, 
Ὀοοδυδα οὗ ἰπ6 800. ἀΔί. ἀμ] πα δῃᾶ νὰ (δ 457). 1.1 πὰ Δ} 188 

7ὼὰ8 'νοβ᾽ Ὀθβίἀθ ποῃ. 28 [Ὁ]]ονίηρ βδώμῶβ: βώμμβ, 8180 6114]. 
ὅθ. }2ι9-Ααὐἱλιθο ἴΟἸΟΥρ δδηιθ; Οἡ ἰδ6 ΔΠΔΙΟΡΥ οἵ 2ὼ8, ἃ 

ἤρου [ὉΓ ᾿ᾳ8᾽ ΔΙΗΒΎΘΙΪΡ (0 {π6 ῬΥτ88. γαηδ ΜῸΒ ἰγαῃβίοστηθα 

Ιηἴο ηρὴῶὼϑ (8 487. 2, ο ν. 810). 

2, Ῥν. Ιὰρ. ἤρδ-8ϑηι6 κι 8-8ηιι,) ΑἸ οΥηρ ἔσομη {6 ΤὈΥΠ δ 0 η 

ἀοβουθοα ὉΠ 6 Γ᾽ 1. 6. ΟὨΪΥ ἴῃ ΒΑΡ ἃ ραγίϊο]6 ἔδηι:6 δα ἀθαὰ (ὸ 

ἴι. 866 8 486 νι Βοηι. 2 Ρρ. 8611. δ΄. 1,080. ἄμμε ὕμμε 

Βοοροί. Πογ. ἅμέ Βοροί. οὐμέ Ὦογ. ὑμέ; πῖ (μδ6 οπάϊηρ 

ΡΙυγα]δοά Ιοπ. Αἰξ. ἡμέας ἡμᾶς, ὑμέας ὑμᾶς (6Ρ. ποπι. ἡμεῖς 

ὑμεῖς) δῃηᾷ ἧμας μας (6ρ. ποπι. ον. μές μές). Αγοβί. αὐπια; 

5Κν. αϑηιάη ψιιδηιάρ [Ο]]ον προ [86 860. Ρ]0γᾺ] οὗ ὁ-ϑίοιηβ, ΚΒ''ποθ 
Αγϑβὲ. αὔρια οδὴ 6 ἀογὶγοα, 1 ποοὰ 6, ΠῸΠ ΡΓ. ἀσ. ᾿αβηιᾶ, 

{86 4ιρβίϊοι δ.808 ΜΒΘΙΠΟΣ ἔμοσθ ΜΔ ποῖ 8 8881} 8 [100 ἰο 

ηᾶ ἰρᾶ ἴῃ Ῥγ. ΑΥδῃ (00. Ὁ]. Βκτν. αδρηηάᾶ : »ιάα); οΥ {π6Γ0 

ΤἸΏΔΥ ΟΥ̓́Θ ΠΑΥΘ ΘΟ ὈΓ. ἀρ. ἀου)]οίΒ ἤρίθ)ϑηιθ Ἐμίθ)δηιξ, 

Ἐμ(9)8η16 μι (58) 8018. 

Ὀἱβᾶποι ἔγομη 4}} δοοιυβαίΐνθ ἔΌΥῚΒ δ Ποτΐο οἰΐϊβαὰ 8.6 

ΑΥΙΘΩ. 2 62 ὭΟΒ᾽ ΖΦ 762 Ὑο8. ΤΏηθ80 δύ πηοᾶρ]]οα δἵῸΓ 

ἘΖ ἐμ} (2 18) Ὑλθ᾽ διὰ Ζ ζε- 2 Ἴο᾽, 'Κ 8 Ο.Η.α. ὠμοὶ ἑμοίῃ, 

δἴοΣ νι αἱ-ἢ. 

Ἠοδοχίγο. Οἵν. σφέας σφᾶς Ὀρδϑίάο σφέ Κα ἡμέας Ὀδδίαθ 

ἐμέ. ΑΥΤΏΉΘΗ. ἐμγ 8. 

ΑὈ]Δεϊγνο. 

444. ΑὈ]αίνο ΕΌΣΤΙΒ ὙΠῈ -α ἴῃ Αὐγδὴ δηᾶ [{4]10. 
ΒΚν. ηιάά ἰυάά, Αγοϑί. μια ῥιοα, ΟΟΡογβ. γιὰ δῃὰ γοῆθχῖνθ 

ὅα (δ 488. 8 Ρ. 871). Τ,αἱ. νιδ() ἐξ(ὦ) 8ξ(4), ὕπιῦτ. 9ε,-ροαγιεδροὶ 

βθραγαίϊ πη αἰτοαθθ᾽ 86-986 (θ᾽ ρῚ Πα πν᾿ (ΟΡ. 1.6. 860. 88:86 '8686, 
βοιιοὶἾ. [,αἱ. 88ὅ-ἃ οΘΟΠ]ποίΐοι, τὸ ΟΟΡθυβ. ἐα. [10 18 ἀουδίξῃυ! 

ὙΠΟΙΠΟΥ {ποθ σοῖο [ἀρ. ἀουθ]οίβ θά δὰ “ηἜιξὰ οἷο. ΟΥ 

ΜΠΘΙΒΟΥ ἴῃ Ργ. [6116 "νιδεαὰ οἷο. Ἰοπρίμοποά {86 γόον] (δ) οἢ 
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{Ππ0 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗἨ δα δοουβαίῖνα, ἱπρο]]οὰ 4180 ὈῚῪ ἐπα οὗδος 

ΔΟϊαῖνθ ἔοσπιϑ ὙΒοΝ Πδα 86 Ἰοηρ σόνοὶ [0]ονθὰ ὈὉγῪ -αἰ (-ξά 

-ά,͵ -ἀα, -τῶ): Τιαῖ. 84 Κορί οἷθαγ οὗὁἨ 686 ᾿ἱπῆπθποθθα ὉΥ ἰζ 

ἰβοϊδέϊοη ἱπ ροϊπί οὗὁἨ τῃηθδπίηρ. ΤΉΘΓΘ ἰ8 [Π6 β8πὶὸ ἀουδὶ ἰῃ 

Ανοϑί. "ναϊδνᾶ : ««ἅἄτυψα 8 445 γ. 98]. 
5κτ. αϑηιάά γμῤηιάά, Ατορί. αὐππα νψϑδρια σόπιαῤ. 

ΤΉδθο τηΐρηΐ 6 οοποίἀογοά 1αρ. ἰἢ ἰἴ σογο οογίαϊῃ ἐπαΐ ἐδπὸ 
Ροβί- Ηοπιοτὶς ἡμεδαπό-8 ὑμεδαπό-ς Ὅοτ ἴῃ ΟἿΣ ΟΥ ΥΟῸΣ ἰδπὰ 
ἅτ6 ΔΗ Πρ ποῦ ὑμδπ ποτ δαξογιηδίοβ οὗ αλλοδ-από-ς δπὰ 

[0 Κο (ἢ 8 82 ν". 5θ). 

6 ϑϑϑῖῃ ἰὸ Ὀ0 ᾿υδειβοά ἴῃ ἰποττίηρ ἔγοπι ὅ81ωτ. "μωά-ἔψα-ε 
ἹΔΥ̓ αϑπαά-ἵψα-8. 'οατ᾽ ηιάξ-ϑακλὶ-ξ ἸΔῺΥ οομιγαάο᾽ δι. ἃ ἐμὸ [{{κὸ 
ΟΥ̓ΐπου, 85Κν. ατ. 88 494, 1098) ἐμαὶ (6 ἀ-ἰοτπιδου δμιδὰ 

ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΠΥ ἃ Ὑἱάογ βἰρηϊβοδίίοη. ΤῊ -α μα8 οἴξδθη θη 1ἀδπεβοὰ 

ΜΠ -ὦ ἴῃ ἰΠ6 ποι. 866. βἰπρ. πϑαξ. οὔ ργοποὰμβ Ὑ ἢ σοηάογ 

([μΑ(. σμο-ἀ φμῖ-ἀἢ. 
ΤΊ6 (Ὁ]]ονίηρ, ἃγὸ οὔβουσο: Ασηθη. 80]. Ψ ἐπδη (ρϑύπδρϑ 

ἐπδπ δὰ ἰηϑίγ. ἑημόῦ ἰπβίθδα οὗ τώμδν ᾿έμιθῦ [Ὁ]ΟΥΙρΡ ἐπ), 88 

1,Αἱ. οξμξ Οβο. Κύπι-Ὀθηθα ἢᾶνθ " ἱπβίθαὰ οἵ " Ὀϑοδῦβο οἵ 

«ρεπίιι-8 Ὀεπΐο, ὁΡ. 1 88 201, 208 ρρ. 114 ) ὁ ἔξη ἀπὰ ὁ νεξκ] 

ἡ 787 (ἴῸ -}, ορ. (86 Ἰοο. ὃ ἐσῖσοὺ 800]. ὁ ἐεϊσοῆξ σοι. ἀδί. ἀμοὶ 

80]. ἡ ἀμοἦξδ). Οοιιρᾶγο ΤΡ, ΟΡ. εἰξ., 21. 

Βοσὴθ ὙΠῸ δάνογθιαὶ βαῆχοβ (ορ. ὃ 244 ρμρ. 141 8). 
5Κτ. νιαΐ-ἰά8 ἰσαί-ἰά8 αϑηιαί-458 ψιξηναί-ἰά8, ΟΟΤΆΡΑΓΟ Δ ΌΟΥ͂Θ, 

"παα-ἧψα-5. οἴο. Ογ. ἐμέ-ϑεν σέ-ϑεν ἔ-ϑεν, υδοὰ 4180 ον ἰδθ 

δ6ῃ..) Ὀοοδῦδο ἴπογῸ Ἧ8 ἃ οΟὨἤθπβίου οὗ ρθῆ. δηα δὺϊ. οἰ βθύγῃ  γ6 

(8 244 Βα. 2 Ρῥ. 148). 

Βαδίϊγνο. 

8 4456. 8Κτ. »πάλψαηι, Μεοα, (πἷβ δῃὰ τπάλψα, Ατσπιϑη. ἐπὶ 
ἴον. Ἢ) Ξξ "εηιοδῆ- δηὰ [,δἱ. ηνἱἔἕξ Ὁπιθτ. ριολ ροϊπὶ ἰο δῇ 
ΙΔρ. στουπά-ἴοτα πὶ ἐρνιεδῆ-, πβοτο δὴ (6 βᾶπιθ 88 ὅῇ 
ἰπ ἐπ6 ποπι., ὅϑκγ. αλάηε οἷο.) ἴοοῖκς ἐμ ρῖδοθ σῇιοῖ δὲ μοὶά 

πῃ {μ6 δα-ϑυβῆσ οὐ 0]. Τὴ οαβα-ϑπαϊηρ οἵ ἰπ6 [Ιἀνσ΄. ἔοτπι 
οδηποῖ ὃ6 τηϑἀ6 ουΐ, ὈΘοϑυ86 ἀϑϑίπη]διϊοπ ἢ88 ἰδ κθη ρῥἶϑοθ πὶ 
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186 ομάϊηρ οὗ ἰῃ6 δλ-ϑυ ῆχθθ. Αυοβϑί. νιαϊδυᾷ τιᾶσψα (ἴον {16 

ἃ οὗ {μῖ8 ἴοττη, 866 Ὀ610.) ηναΐδυν 580 ἃ 8601}} πῆοσγθ ἱβογοιρῇ- 

ϑοίηρ Δβϑι πὶ] οι ἴο {Π6 254 ῬΘΥΒΟΗ. 
5Κν. ἐφεδλψαηι, αϑδηιότ-δναηι, ψιιδοιά-δψαηι, ἴῃ Ὑ 6416 4180 

ἔοστηθ ΜΠ «ὁλψγα. Ανοβί. ἑαίδνᾶ ἰαϊνῦ, αδηιαϊδυνᾶ, ψαδηιαϊδυνᾶ 

χὄηιαϊδγᾶ χόπιᾶτῦψα ψαῤνιαονῦ (Ξ- "-ασυγῦ, 1 ὃ 160 ργ. 144), 

λυᾶσυψα. ΕἸτϑί 88 τοραγβ {ῃΠ6 βίϑθῃῃι : Αυὐοβί, ἑαϊδγᾶ 86 618 ἰὸ 

6 ποθ δμποίθηξς ἰμβὰη ΚβΚν. ἐζεδψα(η),. ορ. ὕπιῦγ. ἐθ- [6 
Ο.Ο,.8]. ἐο-δὲ, ἐῤῥῆγα() τοῦδ πᾶν ροὶ 1 οι ἐμυώηι ἐμϑάηι 

ἐμυά, ορ. αοἴῃ. ῥμ8 [Ὁ]οτίηρ ῥμτῖ (δὼ). Τῇ ἃ οὗ δοᾶτυψα 

χϑηιᾶτυψα, ἀπὰ τηιἄᾶτ-υψα τχθπίϊοηθα ἀθουο, 18 ἀποοσγίαίῃ. [{ ΤΑΥ͂ 

00 80 ταῃίδη γϑ-ξοσηδύοη ἰπβίθδα οὗ ἃ (6Ρ. 866. 451 ηιᾶ, διὰ 

ΡΟΒΒῚ Ὀ]Υ αὐπια Ξξξ ργύ. Αγ. "αδηιᾶ ὃ 448.2 Ρ. 879, αὐηιάκοηι); οΟΥ 

{Π6Γ6 ΤΠΔΥ ΠαΥθ Ὀδθῃ ἀου]θίβ ον Ἰαεἰ᾿, Ὁ], 8101 ἱπ ῥγ. 1ἀ6.. 

ὁη6 ΜΠῊῈ 6 δηὰ ἰδ οἵδμοσ σι ὃ, δηὰ 6860 ΙΏΔΥ ἢδΥΘ 

ΟΟΟΑΒΙΟΠΘἃ ἃ γαγϊδίϊοη ἱπ ΔΟΔΗΝΥ͂ ἱπ (6 ἴογηβ οὗ αἦηπα- 

ψπδηια-; Ὀυὰΐ ὙΏΙΟΏ, Οδ ΠΟ ἸΟΏΡῸΡ 6 τηδᾶρ οὐδ. ΤὮΘ6 8810 

ἀουδέ πηθοῖ8 08 ἱπ [,αἱ. 86-αἰ 8ξ-(ὦ), ὃ 444 Ρὑῃ. 879 ἡ ΤῈΘ ϑΒυἘΉΧο8 

γοά. -ὄλνα Αγοβί. -γἄ ἅτ ἴὁὸ 6 οοηραγοὰ ὙΠ} (4]]. -ὃο 

δ 861 Ρ. 267. ΒΚγ. «ὄλψαηι ἢδΔ8 [ῃ6 24- ραγί0 16. Ανϑβϑί. -ὃψδ 
ἯῶΔ8 ἢγϑθὲ ργοάυορα ἴῃ δαῤηιαοψῦ ἀπὰ ἐψαδηιαοψῦ, ἴο τηϑῦῖς {Π|686 

68868 88 Ρ]υγ4] (10 18 ἔσθ ὑπὸ {Π080 Ῥαγίϊο]αΓ [ΌΥΙῚΒ 8.6. ποί 

ἴουμά ἴῃ {πΠ6 Οπίμᾷ ἀϊ64160 1), δῃὰ οἢ ἰμὶ8 δῃΘΙ ΟΡ ηιαϊδιυ 

ἰαἰδυνῦ (ορ. ὃ 431 ἤδη. 2 ρΡ. 869). 

ὙὝΦΥΥ ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηθοίθα ἃ [μεἱ. ἐξ-εδοὶ ἐϊ-δξ 8,-δοὶ 581-ὃϊ 

(ὐ ᾿8 8: πι|ρ]θϑὲ ἴο θχρ]αΐῃ ὁ ἴῃ {ῃ6 ἢγβὺ 8.118 0]86 ἃ8 ἄμθ ἴο {6 
860 οὗ 6 ποτὰ τιβοὺΐ δὴ δοοοηΐ, ορ. ρέἑοῦ ἑσίμ δθὰ (ἢ 

ἾκΚ6 1 ὃ 6ὅ Βοπι. 2 ρ. ὅ8, 8 619 ρὑ. 546), ὕπιῦν. οἴ ἐε 76 

Ἢ Οδο. βίο Ῥεϊίρῃη. 8οζεἰ διὰ Ῥγιββ. ἐσ-δδοὶ 86-δδεῖ; 
110}. ἑάυεὶ βάρεὶ (βοΒ] οί ον ἴῃ Κυδη-β8.}}. Βοῖίν. 1 238, »ημώποεὶ 

1,68 θη -Βιπιρτδηπ 110, ΚΒ). Ρ. 49 ἢ. 88) στ -αὖ- ἰπδίοαά 

οὗ -οὃ- [ὉΠ]ονίηρ {Π6 ρθη. ἑαρὲ βϑαῦὸβ. ΤἸΉθδθο ΓΟΥΤῚΒ ΒΠΟῪ αἴτον 

«δῆ- (86 οπάϊηρ οὗ ἐπ ἀρ. 1οο. ἀαἰ. σεῃ. Ῥιοὶ (μοὶ Ἰϑ(μροὶ 

(δ 447), ἀπά ὑπαΐ οὗ {μ0 14]. ἰΙοο. ἀαΐ. οὗὁἨ Ῥτγοποιῃίημαὶ Οὁ-ϑύθιηϑ 

ὙΠῺ ροηάθῦ, 88 Ομο. αἰζίγοί Ἱπὰ αἰΐοτο αἰέγοῖ ᾿ΑἸζοΥ 

(8 424 ρΡ. 848. ὉΠ Που 68 ἀγο βυρμοδίθἃ ὉΓῪ {Π6 γατγϊθίγ 
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οὗ {πΠ0 ἔοσβιβ ἔουπαὰ ἰῃ Πἰπυδπίαηῃ ἀἰα]οοίθ: ψὰ ἢᾶγ ποίΐ ΟἿΪΥ 

-οἱ, Ὀυΐ γιαηδ ἑασδ ϑαυδ (ορΡ. ΒΘΖΖΘΏΌΘΙΡΟΙ, ἴῃ 8 Βοῖΐν. ΧΥ͂ 

801) Κκὸ μαριῦ (δ 268 ρ. 166), »μάπὲ ἑάνὶ 8άν! 'κὸ πεὲ ἐΐ 58 

(8 441, Ὀυΐ οομηραγο ΒΘΖΖΘΗΌΘΓΡΟΣ 88 οἰΐθα), δηὰ ἔσσῃ "τόν 

πᾷ, ἰάρ ἰάμ, 8άυ βάμ. Ἐνοῃ ἴῃ (μ6 οἱάοβέ 1 πυδηΐϊαη ἐδ 

ἀδνοβθ, σοῦ ὍΟΓΤΘ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἰοοαῖϊνο ἃ8 Μ]], ἀπάοσυγοηΐ 

οογίδὶῃ ΟμδηροΒ ἀὰ6 (0 {πον Ἰοοδίϊν 186 οἢἡ (δ ΔηΙΟΡῪ οἵ 

(86 ἰοοαῖϊδνο οὗ ϑβυῤδίδηϊινγοβ.Ό Ο.1ἢ. ἐαιρεῖς Κὸ αἐδεσεῖδ, 

τηοάθτῃ ἑαυχ)ὴὲ 'Κὸ πακέψ)ὲ οἴο. (οΡ. ὃ 268 ν᾿. 166, ἃ 448). 
Ο.Ο.81]. ἀαΐ. 1οο. ἐθ-δ 86-δξ, ΘΟ -δὅ οαπποῖ ὈῸ ἀογίνοα ἔγοιῃ 

Ἐμδῆσδι, τὰν 6 οὗ (π0 88π|60 οἶδϑθ 88 ἤηιοὶ “ἰ(μοὶ “δ(ρ οὶ, {π6 

ἀουθ]οίΒ οἵ ἔπιοὶ οἷο. (8β8θ6 8 447), ορ. ἰοὺ. υἱοῦ τα φοῦ 

8 268 ρΡ. 166; ου {μοῖρ γοϊαίϊϊοη ἰοὸ {π6 ἱπβισυσηθηίαὶ, ἐοδο7)ᾳ 

ϑοδο7ᾳ, 800 ὃ 448. ὟΥὙιο τηϊρμὺ ἐμογοίοσο 0411] "“ἑοδἠδὲ δηὰ "εδλοϊ 

ἃ ΘΟΠΙΡΓΌΠΙΪΒΟΘ ὈΘίΘΘΠ ἃ ἴοσιῃ 1Κ {80 Αγρδίΐϊο ἑαξδγνᾶ απ 

ἴπο86 ββοσίοσ Ἰοὺ. ἀδί. ἴυστηβ 'ῃ -ἰ δὰ -οἱ [Ὁ ἰ8 αἷδὸ αυϊΐθ 

ῬΟΒΒΙ0]16 ἐμαὲ (ῃ6 ρᾶγθηΐ ἰαηριαρο δα δ ἔπ βᾶπ|6 {{ΠπῚ6 

Ἡροθηοὶ μιοδοὶ (αἴ. ημ 1) δά Ἐξθ-δίο ᾿ϑο-δῖο οὐ ᾿κὸ [ΌΓΤΩΒ 

(Ανοβὶ. ἑαϊδνᾶ ᾿υᾶτυψα),. ἀπαὰ δαὶ {π080 ὙΟΥΘ δβϑι πη]αίθα [πὸ 

αἀἰογοθηὶ αἰγθοίίομβ ὈΥ {π6 ναγίουβ ἰδηρυαροβ: β5κτ. τιάῤψαηι 

ἰηϑίθαά οἵ “παΐξ [Ο]]οσίηρ ἐδάψαηι, Τιαῖ. ἐἰδοὶ ἱπϑίθδα οὗ 
Τοδῖθ, οὐ [86 Ι{Κ6, [0] οσίηρ νεβϑὲ οἷο. 

1,αἱ. πδὸϊε υδὖϊθ 1) οαμποί ὃὈ6 ἀογγοά ἔτοπι βιοῖὶ στουπά- 

ἴουπθ 88 “ηὄχζ-.δ᾽- "“μὄζεδἢ-, βἷποθ -οδῦ- που]ὰ αν Ὀθοοσηθ 

“ϑ8ρ-. ΙῈ ΔΩΥ͂ 0886 -ϊζθϑ ᾺΒ ΟΟἸΠΘα 88 Ρ] 078] ΘΟ Ρ]θιηθπί ἰο -δὲ 

ΟΠ ἴπ6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗὨ {π6 οπϑπαάϊπρβ οὗ ἐδϑέξ : ἰϑέϊδ. ἘΠΙΠΟΣ (86 [ΌΓΠῚΒ 

ΟΙΘ Ὠθγοοαϑὲ (0 τηδίο} ὙΠῚ (μ6 Ρ]0γ81 "8 Ὁῦδ, ΟΥἰΠΘΥ͂ 

ΔΙῸ ἀυλ] ἰὈΓΠπ8 (οτρ. πδ-ὃ- υδ-ῦ-) “ΆΪΟΝ πᾶν τϑοοϊγοά {86 

ΤΉ Κ οὗἨ [80 Ρ]0γ4] ἴῃ (δ6 β πκ ΟὨΪΥ (ορΡ. ὃ 458). 

Ῥγυϑθ. τιοηημοὶ Τλῖῃ. ἡπάμοὶ (ππάπὲ οἷο.) Ο.0Ὁ.31. »μδ στῇ 

-"- [Ο]οσίηρ ἴῃ6. ροη. [Π|{8.- μιαπὲ Ο.0.8]. πόθ (δ 450). 

Ργυβθ. "οι -ηαϑ πομ-ηὰ8 Ἰομ- 8 ἰομσηαβ [ἰἢ. φιὴ τη 8 

7ὅτηι8, Ο.Ο.5]. μα-ηνδ υα-τη πιὰ 86 πουῃ-ϑυχ οὗ {δῃ6 

1) Ροϊίρη. υμϑ 'σοῦϊθ᾽ [ἴὉ. ἤυῦεΐδ ἰ8δ ἀουδία]; Βυρβο, ΑἸδι. 
ϑειά, 16, ΤΊ. 
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ἀαἴϊνο ρ᾽υγαὶ (8 861 ρΡρ. 261 ἃ). οὗπὸ γϑᾶβοῆ ὙΠΥ ἰῃθβ8 

ἔοσιηβ, |{κὸ {86 ἱπβέγ. ΟἹ .8]. παριὶ οαημῖ, πδᾷ πὸ 89 Ὀοίογθ {π6 
ΟΑ86-Β χ, ὙἈ116 ἔπογο 8 ὁ86 ἴῃ (6 ρθη. δῃὰ ]οὺ. ργῃ. Βα]ί.- 

51αν. ᾿ηδ8-8ὅηι "μῦϑ8-8ὅηι ἀπ Ῥριῦϑ-ϑι Ῥμῦδ-ϑὲι (8 448), ν68 

ὑμαὺ {86 Οοττοβροπαϊηρ ἀυαὶ οα808 δὰ ποηθ (10. ηημηὶ 2μηὶ 

Ο.ΟΞ1. παηια υαηια, ὃ 458), δπά [ΠΟΥ ἱπβυδηοοα {ποθ ἔοσπὶ οὗ 

ἴπ086;:; -8- ἴῃ -8,2- ΟΟὰ ποΐ ὈΓΟΡΘΥΥ δᾶγθ ὕθθῃ ἀτγορροάᾶ 

([ 8 ὅ85ὅ. 2 ρ. 801). [πὴ Βαϊῦο, ἠῶ: οαπὶὸ ἤοπη 86 ποι. δπά 

ἄτογο οὔυὐἱ “μὔῦ-, δἀπὰ ἴπθη ἱπ 1ἰπυδηΐαηπ (86 ΘΠΑΙΟΡΎ οὗ (86 

μ-ϑθπη8 ΟΔΠῚ6 ἷἱπ, 88 ὙΠ 7ὼ8 δηᾶὰ μηδ; ἴου {86 οἴ Γ Οὔδηρο8 
ἷῃ (6 8ΐθῃη 800 ὃ 487. 1, α δηὰ 2, 6, Ρ᾽. 869 ἢ. 11}. τὼ }.8, 

ηιμτηλδὴδδ βουυθὰ 88 {π6 ἔουπαδίΐοη ἴογῦ {ῃ6 ἀαϊαϊθοίϊο Ἰοοαίνο 

ἡμρ86 ἰπδίγ. τεμηιΐην(8) 800. ημμηΐδ, ορ. ἀπ] ὅθι. μη οἷο. 

8 458. 

ὃ 446. ΑγπΊοῃ. ἐπ} ἰΒ ἴο Ὀ6 οοπποοίοα σὴ Κ51κν. φνάῤδψαηι 

αἱ. ημλῖ, ἃ8 6 ΒΔῊῪ ἷἰῃ ὃ 440 ρ. 880.0. Τίβ οπαϊηρ βργοδα ἴο 

[6 ΟΥΒΟΥ ΡΧΟΠΟΌΠΒ, ὙΒΘΠῸΘ ἤἄθς Ὅ πιο ΠΟΙθ᾽ 765 νοῦ ἑδ᾽ 
(ἴοσ {π6 ᾿πίθγομδπηρθ οὗ -7: -ὖ 8606 1 8 410 Ρ». 801), ἐπ0 τϑύϑυβθ 

οὗ τιμαὶ ἰοοῖκ ρῥαοα ψὶ Ανυοβϑί. ηιαϊδψᾶ, ΜΉΘ [Ὁ] ἑαϊὀψᾶ. 

Ποβοχίγο: βῖπρ. ἡμεῦ ΡΙυγ. ἐμγσαῆς, |κὸ [6 σθῃ., Β06 8 455. 

Τη6 Οὐδγιωδῃϊο ἔοσηβ ΜΠ -8 οἵδ. τη8 ῥμβ (ἀου 616 88 [Ὸτ 

ἘΡῖ8. [Ὁ] ονίπσ ῥμΐ, ορ. ὅ1Κγ. ἐώ-δῆψαηι 8 445 Ῥ. 881) 58, 

ΟΗ.α. »ὴρ αἷν, Α.8. πιὸ ηἰὸὲ ἀὸ ἄξ (ἴον {06 ρῥῃοπθίοθ, 866 

ϑίονοβ ἀρβ. ατ.32 8 121, Βοδθαρθοὶ Οθγαπίὶα ΧΧΧΙῚ 881), 
Ο.166]. τηδγ ῥὲν 88γ, ἀγΘ 411} ἀουέ]688 δά-ογστηαίθβ οὐ ὅη68 “ΠΟΘ 8. 

Ἐηο85 ὙΟ|8᾽: ουΐθῖ4α6 οὗἨ ἧ ἰπ6 Οἰδγτηδηΐος ἀϊαϊθοίθ {Π086 8Γ6 

Τοργοϑοηίθα ΟἿΪΥ ΕΥ̓ ὅ5Κγ. "α8 δα8, Αγοβϑί. πὸ Ὁὅ, δηὰ ὈΥ 

ΟΟΙν. -π -ὖ ἴον "πὸ8 538-468 (6. Ρ. μαῖα ἃ ὨΟΐ8Β᾽ μαὶδ ἃ γ0618, 
Δηα (6 Ἰαίίοῦ, ἦμ68.) 18 οοῃία πο ἴῃ οἶμον ΟοΥδ 10 ΜΟΓαΒ, 

αοί. ἐζυίβ Ο.Ἡ.. ἐμ Α.8. ὀότο, 116 ἤη68. 18 ΟΠ]Υ τοργοϑθηίθα 

ΌΥ αοἰῃ. μη8, ΨΏΪΟΝ ΘΟΠ68 ἔσο ἔῷ8, 8 ἀρ. ἀουδ]οὶ οὗ ἔπ68 

(8 448 ρ. 878). Ῥογδαρθ {6 ἴογῃη ἢγϑθί ρτοάιοθα νγὰβ ὲ8 

(Ρυταὶ δῃα βἰπρι]αῦ), ὑπο τὰ8 [Ὁ] Θα ὈΥ τηἷ8 δηὰ ἤῤῖ8. 

Οομρᾶγο ατ. ἐμέν Ὁ] οσσίπρ ἀμμεν 8 448. 

ΤΏ6 Ῥοββϑββῖνθ υδβρὰ [ὉΓ (ῃΠ6ὸ Ῥούϑοηδὶ Ῥσόποιῃ: ἀγνθβί. 



884 Ῥούβοπδὶ Ῥγοηοαιβ: ὑπΠ6 ] οοδέϊγο. δὃ8 446.,441. 

αἰμμᾶϊ, τοϊαϊοα ἰο Οτ. ἰοθΘ. ἄμμιν 88 βΚγ. ἐάϑηιαϊ! ἴο ἐάδγμεν :; 

860 88 448, 452. 

Τιοσεαίϊνα. 

ὃ 4471.- ἘΌΓΤΙΩΒ ἴῃ -ἢ, ὙΠΟἢ Πδά αὐ {6 88:6 πη6ὸ ἐῃπθ 

ἕυποίϊοη οὗ ἴμ6 ἀδείγο δῃὰ οἵ {Πη6 ροββϑβϑῖσε ρϑηϊίνο: εξ 

Ἠ(ᾳθοὶλ δαροὶ, πολ (ὁ "ϑίροί. ἸΏΒ 4.6 ὙΘΥΎ ΟἸΟΒΘῚῪ 

οοηπθϑοίθα τὶ ργ. 14]. ᾿αϊί(θ)γεὶ, ΜΏΪΟΝ 88 1οο., ἀδί., δια 

56Π. 84}1} αὖ οὁπὸθ (866 ὃ 419 ρΡρΡ. 841 ἔ, 8 424 γν. 848). 

ΤΉΘΥ ΠΙΔΥ͂ ὍΘ ἴαΙΥΪΥ ἀουνθα ἔγοσῃ {Π6 Ῥοββθββῖγθ βίϑθιηβ ὅφιο- οἵα. 

(ορ. 8 452). 

5Κν. 1οο. γοᾶ. ηιέ ἐυξ, ἀαί. ρθη. ηιξ ἐξ Ῥυᾶκν. 88 (88 ἰὴ 
γοαϊΐϊο αἰβοῦ᾽ ἃ ὙΘΥΥ͂ αι θβί ΟΠ 8 016 ρῬοϊπί, 866 Βαγίβοϊοιηδθ, ϑίυά. 

ΖῸΣ ἰὰρ. ϑργν. 1 114), Αγνδβϑί. 106. διοσὶ, ἀαΐί. σϑῃ. ηιξ μιδὲ, 

ἐξ ἰδὶ, ἀξ οὶ δξ (8 488.8 ν. 371), ΟΟΡοΙΒ. ἀαΐ. σϑη. ηιαὲνψ 
ἀεί. ἑαΐψν. ΒΥ. γιξ ἐξ ἴὰὶ ραϊο 816 ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ υϑοα [Ὁ {Π6 

Δοουβαῦνο 4180 (Π ο] γάοϊ, ϑ'γηΐ. ΕΌτΒο. Υ 205 ἢ); {18 Ὑ]ΔΟΓ 

186 ΙΏΔΥ͂ 6 ἀιθ ἰο {Π6 Μ|ΔΟΡ 180 οὗ πα8 δὉα8 δὰ πᾶμ οἄηι; 
ΟΡ [{ἢ. τ ἐΐ (ρ. 885), δηὰ ὅτ. τίν δίν (ρ. 887), 4}]} 

864 [0 [86 ΔΟΟΙΒΑΙ͂ΥΘ. 

ατ. Ἰοθ. ἀδὲ. ἐμοί μοὶ, σοί ἴὉΥ ὅτίοι Ὀοδβὶἀθ ργ. ΟὟ. τοὶ 
(ΠΟΥ͂ 8 ρμαγίϊο]6), (οῖ οἵ οἱ (17δ ἸΏΔΥ ΘΟΠ]ΘΟίΏΥΘ, ΤῸ Ῥγ. ΟΥ. 
σοι ἀπὰ ὅσοι, ΑἸ ΒουρΡ {ποῦ 8.6. πὸ οοσίδϊῃ ρτουπᾶβ [0 

Ὀο] ον ἱπ ἐμ ἰαἰίοῦ, ορ. [80 Αὐΐμοῦ, αν. τι ῥ. 184), 

Ηοπι. 88 ἔῃθ8βθ ἃπᾶα α͵80 ἕοῖ 1. 6. ἤσεοι. Ἰθθθ ἀδίϊνοθ ἃΓ6 
[ουπα οὗνοῃ ἴῃ (068 ροορίθ ψη ἢ ἰπ0 86ὴ86 οὗ ἃ φοββοββίυθ 

δοηϊίνο, 848 βὶὶ 80 μητέρι μοι ὙΔΔΙΤΙ τηθϑθ᾽ ἅκὸ ΚΚΥ. γι σίγαβ 

Ἄγτμὶ τηοὶ᾽, σ Θ8 φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι. 
1μαἱ. ηἰξ ἀαἰ. Ὀ68146 ηιδῦ, βθἃ ἃ8 ἃ ροββθββίυθ βϑῃ το ἴῃ 

μη {εἶπ απίηιο τηῖ, ηϊξ αἀοηιϊιΐπα, πηι ᾿οϑρὶίξ ἀπὰ ἴη6 πὸ; [86 

Β0-08}106ἅ γοοαίϊνο 2,5 ἴβ δἰψᾶγβ ἀογίσθα ἔγοῃ ἤφιϑ()ὴ6 (116 
Ἰαίοϑὲ βϑιρρουίοσς οὗ {πϊβ 'ἴβΒ ὙΤΠΌΓΏΘΥβθη, Κυμπ Ζ 6, ἰΒ6ἢΓ. 

ΧΧΧ 500). θὰ {Π18 οαμποῖ Ὀ6 βυρροτίοα ὉΥῚ τ αὺ 18 ΚΟ 

οὗ (80 ῥΒοποίίο ἰασβ. Τὴ ρθη. "2 δῃὰ "{ξ βουυθα 848 ὕ8868 

ἴοΥ {πη6 Ο.],αὐ. ροῃ. μιῖδ ἐἶἴ8, ΜῈΪΟ. ΜΟΓΘ ουπθά ὈΥ δάίηρ -8 

ΟΓ -68 ΟΠ ΟἹ [0 {Π6πῈ (6Ρ. ἰβϑέτιι8 --- ᾿δἰϑίοὶ -ἰ - 08 ὃ 419 ρΡ. 84], 
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--- 

8η4 Ἀογ, ἐμέος ἰπϑίθδα οὗ ἐμέο (8 450). Τὸ (86 δβδῖηθ στοὺρ 

ὈΘΙΟΠΡΒ 86ὲ 8ῖ, ΠΟῪ 8ἃ ΘΟὨ͵ποίϊοπ. {{π|Ό δὴ ΡΊΥΘΒ 0.8 86-80 8:0], 

8η0 6 18 [Π4] Ῥουΐ ΟΠ τηιδύ ΒΌΓΘΙΥ ὃ9 8η Αἰ ἥχϑα ραγί!ο16 (ορ. {Π6 

[τῖϑῃ “Ῥαγίίουϊαθ δυρϑηΐθβ᾽ ΟΥ ἰπύθηβιυθ ρα 0168, -8ι: -8ὦ -80η1). 

Απάὰ δυγίμον, ὕτο οὔ [ΌΥΙῚ9 ἴτοιῃη (6 βᾶπια ἀϊδ]θοί, ΒΥ6-81 

Δα 806-80. ἴῃ ὙΜΏΪΟΪ 806- 18 ΟΟΥΔΙ]Υ͂ ἃ ΡΟΒΒ. Ρ΄6}.,) ΙΠ]ΔΥ͂ οΟπίθ ἢ 

[86 88π|6 ραγίίοϊα -80 88 806-80 8101] 4068, ΟΓΥ ἯΘ ΠΙΔῪ ἈΒΒ.1ΠῚΘ [ῸΓ 

ἴποπὶ 8π ἰηβοοίοα βέθπι 80ῦ6-80-, Μὴ} Βύομο]ον (ΒάομοΙ ον ἐδ ῖκοβ 

ΒΥ6-881 ἰῃ [ὁ 4, Πα 44 88 ϑυυπ), δηὰ 80680 ἰπ ὙΠ 1 88 

ΔὉ]. 80}; 1Ὀἰὀὀ [86 Ἰαΐίου Ὅ6 οοττθοῖ, ψ ἢᾶῦθ ἃ οομἰπαίϊοῃ 

οὗ 1868 ροϑ8. ρθη. ὙὶΠ 80- ᾿δαυδ᾽ (Ὁ 1μ6[. 8,» 8α-ῆι 808), ΟΡ. 
1αἱ. 80 8ϊδὶ σἰααΐϊο ἧμπο ἱμσιῖο, Ο.Ο.8]. ρίβαοδᾳ 8007ᾳ 8ὲ γὄξζ 

8 ΟΥΙδοθαῦ 8.85) ᾿ἰπριδπι ἀπ {μ6 |κΚὸ ((Π6ὸ Ααΐπον, Εἰη 

ῬγΟθ]Θπὶ ἀογ δοπι. Τοχίκν,, 182 4). 

ΟΟΙν. -ῦ -ἔ, 6. ρ. μαΐγι ἃ ταθ᾿ μαΐέ ἃ θ᾽. 
Τλιῃ. ἀαί. δηὰ 800. υπμδοοοηίθα το ἐΐ δὲ (ἃ ἰπ6 ἢγδὶ 

ἰηϑίϑῃοθ ἴθ ἔηιδ᾽ οἵο., δοοουαϊηρ ἰο 1 8 6θ64.8 ρμ. 528). 6. δ. 

βαμφόϊ-εην ῬΥΘΒοσυΘ πηο’ ϑὴζα-δὲ δὼδα-8 ᾿δθ᾽ διὰ (8101 ἰογααθί᾽; 
Δ ΟΟΙΏΡΑΓΘ Ῥ͵ΌΒ8Β. -ϑὲ, 6. ». (5195) σγεβκὶ-δὲ ἼΠΟΥ [4}1 ἱπίο 81} 
(τοβοχῖνθ), Ὀθϑίἀθ -ϑὲ} τξἜΕ βί98 (-8ϑὲ ξξ "-88 Ὁ). [108 ὯΒ86 0 [6 

δοοιυθαίνο ἰ8 ΒΘοομἄαγυ, ορ. οά. δ00. μιᾷ ἐξ ὁπ. ρᾶρθ 884, δπάὰ 

τ. δοὺ. τέν δίν ὁη5 ρᾶροβ 886θ--. (Τὺ 18 ποὺ ρῬϑγι θ8: Ὁ]6 ἴο 

ΑΒϑιΠ|6 ἰμαΐ {πΠ6 860. [0. γεὲ οοπιθβ ἴγοῃ 6 --- τ. μὲ). 

Ο.Ο.81]. υμδοορηοα »η ἐΐ δὲ, ἀαΐ. δῃα ροββϑβϑῖσο ((π6 80-0 4116 

“Ῥοβϑθββῖνσο ἀδίίνθ᾽᾽), 88 ἀγμωγῶ πιὶ 'φίλος μον΄. 

Οὐμοὺ Ἰοσδίϊνο [ὈΓπι8 ἰῃ -ἦ: 

ΘΚν. γεα. αϑηιδ ψιδηιξ, 4180 υϑοά [ὉΥὺ ἀαΐί. δῃὰ ρθη. 

(ορ. Θοϊοτοκ, ϑγηὶ. Ἐότβοῃ. Υ 206 ), ἀουθέ]θθβ σοργθβϑηΐ 

[86 146. στουπά-ἴογτηβ. Εαγίμογ, 5Κν. »πάψὲ ἑἐυάψέ ὈθθΙὰθ Υοά. 

γιό ἰοέ, ΜΏΪΟΝ ἅτ ἀπ ἴο ἃ ἀθδβϑίσθ ἴο τῃᾶῦῖς ἰῃ6 [ὈΓΙῚΒ ΠΊΟΤΘ 

αἰ ΠΟΙ] 88 Ἰοοδῖνο, δηα 8ὸ ἰοὸ αἰδβίληρυ δ ὑπο πὶ ἔγοπι ὑπ6 ἀδί. 

ϑ6ῃ. (466.) γι ἐδ, πιάψ-ϊ : ἱπϑίν. πιάψαᾶ [Ο]ονίπρ αδὲψ-Ἔ : ἀλὶψ-ά͵ 

8πα {[Π6 ᾿Κὸ (Ὑ δοκουπαροὶ, Κυμη Ζοϊίβουν. ΧΧΎΪΙ 188). 

Ο.Ο 51. εἱκπό ἐοδὅ δοὺξ, 866 ὃ 445 ρ. 882. 

Βτυφπιαπη, Εἰοπιθπία [1]. 25 
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8 448. [[1{|. »παην)ὲ ἰαυψ)ὲ βαυψ)ὲ {κὸ ἰηβῖν. "παημηὶ δία. 

ο]]ονηρ [Π6 2-01488.}} ΟὈπιρᾶῖθ ἃ 445 γ. 382. 

Ξκι. αϑηιάϑιι ψπδιπάδμ, ἰηβίοδα οὗ ἀϑριό ψεδηνδ, οτΘ τηϑάθ 

ἰηῆ σοπηθχίοη ΜΠ (Π6 ἱπβίσ. αϑ, ὅτ δὴϊδῈῴό θῳνψωξηιά-δ δ οὰ (Π6 

ΔΠΔΙΟΡΥ οἵ ἀξυᾶ-ϑδιι : ἀξδξοα-ὑπδ. Ἰηβίοδα οἵ (1686, Ῥ4]} ἀπά 
Ῥγακηιῦ παν ανπδοϑε ἐιηπθδδιι οὴ {Π6 ϑπαϊορΥ οὗ Ῥγοποιὴ8 

ΜΠ ροηἋΟΥ ἃπα οὗ ποιη-ϑίθπιβ ἴῃ -ὁ-. 

Ο.Ο.5]. μαβ νυαϑ, ΟἾΔ. δηαὰ τποάρϑγῃ ἀἰϊαϊθοὶβ ᾿η298 

7288 (18 ἴο νι- 7- ἰπβίοδα οὐ ργ. Β]ῖ.-51αν. ὅπδ-ὀ "--, 866 

8 481.1,) α πὰ 2. ο, ρῃ. 369 ἢ), οοπιθ ἔγοπι ργ. Βα].-81αν. ᾿πὄϑβ- 

«9. Ἐμῦϑ-84., 88 6 σοὴ. ΟἿΟ5]. μαϑ οαδ Ῥτυδβ. πο β0Ὴ 

ἐομβοη Τιῖῃ. πιώϑ 7684 ἔτοιη ᾿ηδδ-βϑὔηι Ἐμῦβ-ϑὅηι. 6 τοδΥ 

οοπ͵θοίιτθ ὑπαὶ ηὖθ "μῦβ ἴῃ ργ. Βα ]0.-ὅ]αν., Ὀθβίἀθ8 Ὀθοΐηρ δα. 

(8 443.1, α Ρ. 818), ΓΟ «80 ρθη. (ορ. 5ΚΓ. 800. ρθῃ. "8 

ναᾳ8). πὰ (θη οἡ [ἢ0 ΔΠΔΙΟΡῪ οἵ Ῥγιββ. 8έ6ῖ-8οὸη ().( 8]. 

ἐδ-οὐά ἀἀάρά [ῃ6 οπαΐϊηρ ᾿-δὄηι, ἴῃ [86 βϑϑη6 ὙΑΥ 88 ΟΓ. 
ἐμε, υδροὰ ἴον {[Π6 ρϑῃϊίνα, νὰ8 οχίθησθαά ἰοὸ ἔέμε-σιο ἐμεῖο 

(ὃ 4560), 85.κν. γιό, οποὸ ἰοοαίϊνα, ἰὸ μιάψ-ὶ (8 447), απὰ 

1,αἱ. Ἡβίοὶ ἰὰ ἰΐ8 ροϑηϊίνο 86 ὺ ᾿ἰδίθ᾽-0ο8 ἰδίζι8δ (ὃ 449 

Ῥ. 388); (μοῦ ἃῖθ οἴποιβ οὗ {Π6 βαῖηὴθ Κἰπὰ. ΤΤὴὸ πον 

δοπίεινο ογπιαίίοη {πη ργοάπορα 4 Ἰοσαίίγθ ὁπ {16 δηδίορυ οἵ 

Ο.Ο.3]. ἐδεομ. ΤΠ Τ᾿ πυδηΐδῃ Ἰοοαίνο ἔογηβ βυδογθὰ ΠιΔΏΥ 
ΟΠ ϑηρθ8, Β'η06 8ἃ8 {Π}6 οδβθ-ϑγϑίθπὶ ἀθνθίοροα ἴπθ ἰοϑὲ {ΠΘΙΓ 

αἰδιϊποίποθθ, δὰ ὈΥ ἐπαὺ {π|6ὸ {πΠ6 Ἰοοαίίγο οἵ που Βοϊροὰ 
ζῃθπὶ η0 Ψ]: Ομ}. τπϑεὶδ ἐμδμο (ορ. 841η)8), ἰαῖονῦ ηιὔδῳ)ὲ 

7) ϑιῳ7),ὺ (ορ. πα γ)ὲ οἷς.), ηιδηπὸ 78ἱπιὲ (ορ. δζὼμὸ), νιὐϑ δὲ 

7ϑϑὸ (: ιώϑ τ--Ξς οἱϊκ δὲ : οἰκῶ). 

ατθοκ, ὙἹἢ 18 πα ηρ8 -ἰν -ἰ δπα -ἶν, βίδῃἀβ αυϊθ ὈΥ͂ 

1186}. τ. ἐμίψ ἐμΐν τίν τίν, Τατρηί. ἐκείντ-η τίντη (6ρΡ. ἐγωών-η), 

ΠΠοπὶ|. τεῖν [ὋΓ ὄτεξιν, ὟΑοτί. ἐίν, Βοροῖ. δίν ἴὼγὺ ἥσεξιν. 

1) ΤῊδ τγϑεϊογπιδίϊομ ἰδ ποῖ, 88 8 οἴζοη ϑίδίϑα, ἀσχμθ ἐο ΔΩΥ δϑϑὶπιϊδιϊοα 

οὗ νιάπεοὶ ἴὸ ἄκεὶ; ἴον {πο Ἰαΐίοῦ ἰδ ἀζέαί, ΟΡ. ὃ 2349 Ρ. 152. Βυὶ ΟΟἾμτ. 

"πα 476 ἰαυξῦῆο, ᾿ΐ ουὸῦ ποτ νογο βυιοἢ ἔογιι8 (1,65 κίθη Ὠθοὶ. 141, Βοχεθη- 

ὈοΓχοΡ Βοῖϊτ. σὰν Οδθβοῆ. ἀθγ |ἰἰ. ὅργ. 161) τὺ ἤδυθ ὈθΘὴ τϑὰθ δἱοηρ- 
δἰάο οἵ ηνὐηεὶ οὐ ἴπ6 δηδίοσν οἵ Ζδνιδ)ε: ὥδηιοί, ορ. Βυὔοκηογ, Ατεῖι. 

βίαν. Ρἢ]. ΓΝ 11. 



οι Ἔν, ὦ’ ρ΄ ἀν ἀν ν΄ ο΄ ΠΡ 

8 448. Ρογβοῦδὶ Ῥγοποῦπδ: ἴῃ [ωοοδέϊλνο. 981 

ξ ἦμιν ἡμῖν ὑμιν ὑμῖν, Ἠοπι. 4180 ἥμῖν ὕμιν; (86 τοίτοργαὰθ 
δοσθηΐ ἴῃ {π086 ἔοσιηβ (θχοθρί (μ6 1,θ 8185) 18 ἃ βυ δδεϊαΐθ ΓῸΓ 

ΘΠ0118]8 (1 8 6716 ρρΡ. 844 ). ὙΥΠΒουΐ -ν, 1,680. Ηομ. ἄμμε 

ὕμμι. Τὺ ἰβ παίιγαὶ ἴο βαρροβο ἐμαὶ {ποῦ ἰβ ἃ οοῃποχίοθ ὙΠ 
(Π6 ἴοστηβ δχϑιιηθά ἴῃ 88 428 ἢ. ρὑρη. 846 Πἶἔ, 88 ὅϑκγ. ἐάβηνη 

Ανοβί. αρίαπηνξ τ. ο-τῖμι. ΤΏ6 τοϊδίϊοι οὐ ἔφϑβί(ϑ)ην»ηὲ Ἐμδ(β8)ηιῖη 

ἘΒΘΗ Ῥωβ( )ηη τὸ ἀμμὲ ἄμμιν ὑμμι ὕμμιν ἰο Ῥμδ(βϑ)ηι6 

Ἐμϑ(β)η16 -ΞΞΞ ἀμμὲ ὕμμεδ 18 [6 β8π|6 88 (ῃαΐ οἵ ᾿ξεϑηιὶ ᾿ξΟΒη9 ἢ 

-ξοὸ ᾿Ανρβί. αρίαβη ὥϑκτν, ἐἑάδηνη ἰο ίοβηιο -- - Τμῖῃ. ἑαηιὸ 

(ἰμβίοδα οἵ ᾿ἰοβημβδ); διὰ {πσίμοσ, ἀμέμὲν ἰΒ ἴοὸ Αυοϑί. αὐληϊᾶϊ 88 

5Κτ. ἐάβηη ἴἰο ἰάδηιαϊ!. ϑίποθ ἴὲ ἰβ ΟὨΪΥ ἴῃ -ϑη πη ὑπαὶ ῥτγοοῦ 

[8 80 ἴδ Ὀ6 6 ἢ ΒΏΟΝΙ ΤῸ -ἦπ 88 8η [ἀρ. Ἰοοαίίνο βυῆχ.,1) 1 Π0]α 

ἄμμιν ὕμμιν ἴο Ὀ6 οΟἷάονΡ ἰβδὴ ἐμέν τίν βίν. Τὴ δμδ]ορν οὗ 

ἄμμιν : ἄμμε βαρροθίοα ἐμέν Ὀοδί46 ἐμέ, ἀῃὰ 80 σὰ [Π6 Οὐ ΘΒ. 

ῬοΥθαρ8 σ-φέν, υϑραὰ [ὉΓ Ὀοίδ βὶπρ. δηά ρ]., Ὠθ]ρθαὰ ἴῃ (818; 

γἱο θα 1π οοπϊυποίϊοη Ὑἰϊπ ἄμμιν ἰὑ σου 6 Δπαὶγβοὰ ἃ8 

σφείν (8 488 γ᾿. 871, 8 449), ἰπαὶ ἰ8 ἰο Βαὺ 1 ἰἰβ αϑβοοϊϑίοη 
ΜΠ ἀμμὲν ὕμμιν ΜᾺΒ ΘΑ ΟΡ ἰἤδη ἴπ6 οχίβίθμοα οὗ ἐμέν τίν 

ίν; ορ. Ρκ. αϑση. “δίσ Ὅὑ οὰ {86 δῃδίοου οὗ ἥἬϊζυΐξ Ὑ 018. 
(8 446 ρ. 8388), ἀπά 8 4871 θη. 2 ρ. 86θ.5ὡ Βυΐ {{π|8 ἀο68 ποῖ 

Θχρ απ {9 σὲ οὗ ἡμῖν ἐμέν οἷο. 

Βοπιαγκ. Οπὸ ροΟΒΒΙΙΠΥ --- ποῖ {π 9 ΟΠΪΥ ΟΠ9 -- ἰ8 παι [Π6 ἀοίοὶϊο 
Ῥαγῖϊ6]ῖ9 -ἶν Ὀοόδθ δἰΐϊδομῃοὰ [ὁ "ἄσμε (6ρ. οὕτοσ-ν Ὀσδίἀάθ οὐτοσ-). 
ΟΡ. ον. ἐμε-ἴ τε-ἰ, δὰ Ογρυ. με ᾿πιο᾽ (Νοϊδίον, ατ. Ὠΐ4)], ΠῚ 211) τ Ποῖ ΤΔῪ 
00 τοχεαγάθά 88 μ᾽. ΤΏθη [Π6 αἰβογοποθ ἴῃ (ἢ6 πιϑθϑπὶηρ οὗ Ἰχομέν δηά 
δ ἀσμὲν δάσμι 11} δυο δὰθά διὟΓΔΥ δου αγάβ. 

ΤῈ6 ἴογηβ τίν δπα ξέν ἃγΘ α͵80 ἴουπαὰ ὙΠ} [Π6 τηθαπίηρ οὗ 

[86 866., ΈΙΟῊ 866 Π|8 ἴο ἢᾶὺθ ΘοΙη6 δροιυΐ ἴσοπὶ {86 ΒΠΔΙΟΡῪ οὗ 

μὲν νὶν (ἀηὰἃ ορ. χάριν βάσιν οἴ6.). ΟὈΙΡΑΓΟ ἰοο Υρά. "ηη8 ἐξ 

δὰ 11. νη ἐΐ 8ὲὶ 88 δοουβαίυθθ, ὃ 441 ρρ. 884 ἢ. 

1) ΑἹ} ἐπαὶ Βαγέποϊοπιδθ Ὀτγίηχθ ἰοσγνυαγὰ ἰῃ ΒοσΖ. Βοῖΐν. ΧΥ͂ 18 ἴδ 
ΟΧ ἐσθ ΘΙ. πποογιδΐῃ. Οἱ πρέν πρέν 860 ΠΠ  18δ ». 4800. Εγοῃ Αυοβί. ῥιοῖ, 
οἰἰοὰ ὃγ Βαγιβοϊοπιδο Ασὑ. ΕὍσβοι. ΓΠ 28, ἀοθβ ποῖ οὐΥουΒΙ Υ Υἱἐϊδίθ ΠΙΥ͂ 
Υἱὸν οὗ ὑπο οτἰ χίη οὗ τίν τεΐν. 

20} 



88 Ῥογθοῦδὶ Ῥγοῃοῦηδ: ἐΐθ [ηδἰγαπιθηΐδὶ. 88 448 -- 450. 
-.- -- - .« --ί-ὄ..-.. . 

ὙΠῈ Ρ]υγα] οπάϊηρ δἀἀοά: 1,680. ἄμέμεσιν, 81 Π| 18 ἰο σφές-σε 

8. 449. 
ΤΠ πϑὐγυτδηΐ)]. 

ὃ 449. Κι. νιώψα ἰνάψαᾶ, Μεά. ἴπο86 δπὰ ἐνσά ἐμοά. Τ| 

Ὠιβίουυ οὗὐ πάν ἰυάνᾶ ἰδ ἀουδι]. ἸΤΉΘΥ ΤΥ πᾶν Ὀδοὴ 
ἴουθα ἰῃ ΘΟΏΠΟΧΙΟ ΜΠῊῺ πάρ ἰυάρε οὐ (Π6 ΔΏΔΙΟΡΥ οἵ 

ἀῤξναγᾶ : ἀδοᾶπε (ορ. αϑηιάδιει Ὀθδϊά6 αϑπάδ[ϊξ, [Ο]ονὶπρ ἀξρᾶϑε : 
ἀξοαδλίδ, 8 448 ρ. 886): ΟΥ ροῦμαρβ ἱμεῦ οοηθ ἴτοπι ἐδ6 
ῬΟΒΒΟΒΒΙΥΘ βέθιηβ ""η610- "ἐμθῖο- (οΡ. μα. ηιθμι-8 Ο.0.3]. ἐφο)ὰ). 

γοά. γμδηιά-ἀαἰία- ἱαῖνγοι ὈῚ γου [{κ ἐσά-ἀαίέξα-; ὉΥ δἀάϊηρ 
ἰο "“αϑηιά νψιξηιά ἴμ6 ἰπβίγ. 9]. δ ὴχ τὸ ἴᾶνθ αϑ..6-ς-δλὲξ 
ψιιδηιά- δι. ὅ8Κν. ἐρά γψιῤηιά τῶῶῦ 6 ἀοτινθα ἔγοιη ἰῃθ 
Ῥοββθββίυθ βίθιηβ έμο- ᾿ἀ)μ(θ)λβϑηιο-, {πὸ ἐσέ οἷο. ὃ 441 γ. 884. 

Ϊηὴ Αγρβίϊο, βθύΒΟἢ8] ῬγΓΟΠΟΌἢΒ ἀτορροα {π6 1πβίσυπχθηΐαὶ οαδ6 

(Βαγιβοίομηδθ, ἀσ. Εογβοῆ. ΠΠ 127). 

ΑΥπιθῃ. ἐμόοῦ (ἰπϑίοδα οὗ ἤἤνριδεῦ [Ὁ] ίηρ ἐπ) ορ. 8 432: 

Ρ. 380). ἄστυ, πιο 76-υἷ. ἘἈοβοχῖνο 8ἰηρ. ἐμγθ-Ὁ. 

ατ. σ-φίν ἀπά σ-φί. Οπ [Π6 οδβθ-βυ Ἔχοθ 866 ἃ 281 

ΡΡ. 180 ἢ, οπ {δθ βέθηι, ὃ 486 θη. 8 ρ. 868. Ετοπὶ σφί νὰ8 
[ογπηθα ἃ ρ]υγα] σφί-σι, 88 5]κγ, ψῤηιά-δλὶδ ἴτοπι ψεῤηϊά, ἀπα ΟΠ 6Γ8. 

1}. »ιαπίμιὰ ἑασὶηιὲ βαυίηιὰ [ΟἸ]Ο Πρ [86 ἐ-01488, 1Κ {116 

ΪΙοο. "παπῳ)ὲ οἴο,, ὃ 448 ρΡ. 886; ἴῃ ἀϊα]οοίβ 4180 “παρὸ ἑασὲ 8ανὶ 

|κὸ αλὲ (8 218 ρρ. 181, 1883). Ο.0Ο 8]. ννἄμο)ᾳ ἐοδοᾳ 8οδο)ᾳ 

ΜΟΥ π|846 Ὀοδία6 {Π6 106. ἀδί. γἴπδ ἐεδὅ 8βοδὅ (8 445 ρΡ. 882) ἰο 

τηϑίο ψἰ} γαζο)ᾳ : γαοῦ. ΤΑΙΠ. ηιμ-ηνὲ8 τεμ-ηιὶ, 7ω-πὴὶθ 7μ-πιὶ 

Ο.Ο.5]. πατρὶ σα-ηι ᾿Κ ἀαΐί. »πὸὼ-ηι8 7ὼ-πη|8δ πα-ηῆδ σ0α-ηνῖ, 

δ 415 ρΡρ. 882 ἢ 

Ῥγυβ88. 801 τπαῖθὶ ἹΩΘΟΌΠΙ᾽ ἰδ ῬΓΟΡΟΙΥ ὁὰπὶ τηρθο᾽ (δ 491 

Ρ. 844), ορ. ροη. »παϊβϑεὶ 8 152. 

ΤΙ Ααφηϊνο, δὰ ἐμ6 Ῥοββϑββϑῖίγ Α ἀ) ΕἾ Υ68. 

ὃ 4600. ΒΎΟΠ, {π6 οτἱρίπαὶ ἰδησυδρο ὅπη οαναγὰβ {Π 6 ΓΘ 

ἢδϑ ὕθθῃ ἃ ΥΘΓΥΥ͂ οἶοϑο οοηηοχίοη δοΐνθοῃ {Π6 ροπϊνο ο886 οὗ 

ΡῬΙΟΠΟΌ 8 πα (Ποὶγ ροβϑθβϑίγθθ. Τη6 ροββθββϑίῦοθ ὙὍΓΘ [ὉῸΓ ἐῃ6 

τηοϑὺ ρᾶγί 0} ὉΡ Οἢ ἴὐυτηβ ΜΒΙΟἢ ἯΟΓΟ υβοά ὙΠῸ ἃ ρσοπϊεῖνθ 
τϑϑΐης; δπα Πογὸ 41} Μ|1] ὃ6 ἰγοαίθα ἰορϑίδου. 



8 450. Ῥογϑοπαὶ Ῥγοποῦπα: ἐδ θη... δηὰ {6 Ῥυϑβ88. Αἀ). 2.89 

Ι. Ἰὰρ. ἔεθιθ δίομο ἤδομξε, [86 ὈδΔΓΘ βύίθπι, ᾿ἰκθ 800. βίῃρ. 

αν. ἐμέ οἷο. Βοβίάα ἔθριθ ἴβθῦθ 88 ποίου βίθπη ὅηἼ|6--6, 

ὙΠ086 Θπάϊηρ τθοὰ]β β5Κτ. οα-πά Ανοϑί. ζα-πα (8 421 ρ. 844) 
8παὰ {π6 ᾿ἶκθ; σοιηραῦθ ΤῸΓΡ᾿8. Πγροίμοδίβ πιθηϊομθά ΙΓ ϑάγ, 
8 485 οι. ρᾶρο 866. 

Αστηθῃ. ἧι. Αγυϑβί. Ἴχα-τηθα ΟΟΡοῦβ. ηια-πᾶ; ΟΥπιν. ρν π-; 

1π. »Ἡπεραρὸ (ἰμϑίθαα οὗ Ἤρδ-πὸ ὁ ἐπ ΔπΑΙΟΡῪ οὗ ἑαυὲ 8αυὲὶ 
Ῥγυββ. ἥὅγηιθ-36 (Ἰοστθα ἔγοτη ἀαί. τιοπηθὺ, Ο.ΟὉ 81]. ηιθτηθ. 

5Κν. ἑόνα ᾿ΑΙἀνοβί. ἑαυα ({Π6ὸ Ανδβί. ροββθβϑῖνθ λαδα- ΘΟΠΊ6Β 

ἴγοσῃ ὉΓ. Ατ. ἤϑανα, 8 451); Ατγηθῃ. ζο, ψ βίοι ἀουθ 1688 Ὀορδῃ 
ΟΥ̓ΡΊΒΔΙΙΥ σιν ἐ-͵ (ἀ4-), Ὀὰὺ ἰοοῖκ Κ- τὸ ᾿ἔμ- ἤοπη 86 οἵδ ῦ 

ΟΆ808, --- ἴῃ ΟἶΠΘΡ τοβρϑοΐβ 86 πογὰ 18 ἰγοαϊθα |πκ ΜΟΥ Θ᾽ 

(1 ὃ τ ρ. 192); ΜΙΑ.Ογπιν. ἐσ (ργ. ΒΒ 9} Τομ), ΟΡ. Ὧο ἀμ 

ἤγϑί ἔτοπὶ ομ Ἦδ ΜΙ δοοθηῦ (0 (Π6 γαγίδμίβ ἀ0- δηᾶ ἔ-, 

αἀο-τια πῦρ ἀπ α εο-ἰ-πια ιν, 866. νο]. 1 ρ. δ51); 11. ἑασὲ βαρὸ, 

Ο.Ο.5]. ἐοδεὲ 8006 ἰπϑίοδα οὗὐ Ἤοῦο ἔϑοῦα οὴἡ [ἴπ6 οομμῃρὶποᾶ 

ἈΠΘΙΟΡῪ οὗὨ ἐοδό 8οδὅ ἀῃα ηι6Ή6. 

ΘΔΠΒΚΥὶ μιάρια 18. οἰἴΠῸΡ γιὰ τϑαυρ]!οαίοα (ορ. ἐνά-ἔθαηι 
δΔηα (Π6 |Πκ6, 11 8 δά ρΡ. 100), ἴῃ τ 6 οα86 6 τηυβὲ ΔΒΒῸΠῚΘ 

ΙΔρ. 6 88 Μ6]1] 88 ἔθη (ορ. Αγνϑβί. ηϊα-, ὃ 451): οὐ ἢ νῶϑ 

ἔαηια τ-Ξ Ατηρ. ἐμὲ ἰγαηβίουιη θα ὈΥ (ἢ6 ΔΠΔΙΟΡΥ οὗ μιᾷ μι. 
Οομιρασο μ6 Αὐΐποτ, Κυλμπ᾿β Ζοϊίθοιν. ΧΧΎΠΪΙ 401; Τοιρ. ον. 
οἷ. 20 ἢ; ὙΔΟΚοΥμαροΙ, Κα π᾿Β Ζοιίθοιν. ΧΧΎΠΙ 188. 

Ιη ατθοκ {π0 ρϑηϊίῖνοβ ΜΟῚ οχίθηἀθά ὈΥ -σίο, ἔέμε-σιο 

οἴα., ψΠΙΟῊ βουυθα ἰο Κορ ἐμοπὶ ἀϊδίϊποί ἔγοτῃ {Π6 δοσυβδίνθ. 

ἐμεῖο ἐμέο ἐμεῦ ἐμοῦ μὲυ μου, σεῖο σέο σεῦ σοῦ, εἶο ἕο εὖ οὐ. 

ΤΏΘη ἀραΐϊῃ -ς ψὰ8 δα ἀθα, ρῥγοάποϊπρ βο ἢ}! ρθη γθθ 848 ΠΟΥ. 

ἐμέος ἐμεῦς, τέος τεῦς. 

ΤῊ ἰογτηδίίϊοη οὗ ἰδθ86ὸ ατϑοὶς ρθη ίνοθ 8608 ἰὸ ΓΠΓΟῪ 

᾿ρῦ οὴ Αγιμθηΐδη ἤἄο-ψ, ρθη. ἄοψοψ, “ἴαυ8. [ΙὉ 18 ροββίὉ]6 

[Παὲ [86 ΚΘΟΙΠΘ] οὗ {18 ἰΒ ζο, οχρὶαϊποά αὔουθ; {πΠ|8 σψουἹὰ θ6 

οχίοπαρα ἰο ἤζο-ψ, δῃὰ ἔγοτι {186 σοῦ] στον ουὐ {Π6 ροββθβϑῖνθ 

ἴον ἴὰ ΘΧΘΟΙΥ (Π6 8Β8Π|0 ὙΑΥ 88 (Π6 ροββϑβϑβίγθ ἐη|0- 88 Ἰηδαθ 

ἴγομη ἐηι (8 451). Βυΐ ἰὑ 18 4180 ροββί Ὁ]6 ἰο τοραγὰ {6 Κογῃθὶ 

οὗἩ [818 ψογὰ δ8 Ὀδίηρ (86 ρθη. δέμο-δῖο, ἰἱ. 6. 6 ρσοῃ. οὗ [86 



“.Μμ} Ῥότεκ δὶ Ῥιοον απὸ: τ. εξ. αδμά τὰς Ῥοιε. Δὰ} δ 450.451. 

Ροβοοιοῖτο π ἘῈΒ 821 τάκ τῇ μίδες οὗ τ8ς οτιρτῃ8] σὰ δαζαχιεῖταὶ 

ξεηίατε (κ'ὶ 453) 

[,Δτίπ ποεῖ ἐμΐ φεῖ δπὰ ΙΗ α ΔΗ ΔῈ ποᾶπο ἐᾶτο βὅεο (2150 

λεορηϊορά ποᾶὰνο ἰάτο δξο) ᾳαἴὸ οὔδει. Ῥω οὔππος 6} 

ἩΒΟΙΒΟΥ [ΠΟῪ 4Γὸ ἀϊγεες (γαπδίοστωδπομβ οὗ ἴδ μζ. [σ΄ ρθη. 

οἵ πυρπίδπηνταὶί! ρούβομδὶ φγοποῦπε. ΟΓ ἩΠΟΙΝΟΥ [ΠΟΥ ντοῖὸ 

ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ ΠΥ ρεη. οἵ τῆς ροπϑοβεῖτο φγοδοῦπε (1,8ῖ. 'τπεω-ῆς οἷο. 

1“, »νιᾶπα-6 εἴς.) ἰςἢ ὧδ ἃ ἰδῖο ροσοὰ ἴοὸκ τε μἷδορ. οἵ 

18686: [,Δ{. ποβίγί τεδίγξ ἀτὸ Ὁπάου 6 ]Υ ροββοβδῖνοβ. 

[π Κοϊεῖς [86 ρῥγοποῦῃϑ οἔτῆο 1" πὰ 3254 ῬΟΥΞΟΠΒ ἱπηδιδησοῖ 

Θϑοῖ ΟἸΒΟΓ 8 ἔοστη. ἴῃ ἔπ|5} πὸ 866. '͵ἘἨἘῸ πῖμ (Ὁ]]οσίηρ ἀο ἀμ 

(φΡ. ΟΙν. ἡγέμνερε (Ο]οπηρ ἡ ὃ 419 ἤδη. Ρ. 817). διά 

5.Π}Π|Α7}Ὺ π Μά γιγ. περ [ὉΠ] σὶρ ἐεσμ. Οπ [Π6 οἴοσ δδπὰ 

ἰξ ΠΙΑΥ͂ θ6 οοπ]οείαγοα τπ4{ ΟὙτηγ. ἂψ (ρτγο-ἰοπη]ς} (ΟἸ]οΒ ψ (»-}), 

6Ρ. Βτοῖ. ἀα ἀπά πιὰ (Ὀπὶ (οτγη. δ δπά ον). 

Ιὰ Βιδ]το- ϑ] υόπῖο, ροηϊίνοθ οὗ [18 οἶδ88 ποῖ τὴ 

[ουπάἀδίοι ἴῸΓ τ- πο 6]164 ἔοτιηβ ἰπ [Π6 ΟἴοΓ οβ8685: 1. απὸ 

"πάπεὶ πιαπ )ὲ πιαπίηιὶ, ἰασὲ εἴς., Ῥγυβ8. ἀδί. ππεηηπεὶ, Ο.(0.8]. 

"ἶρδ πΐποζᾳ. ΟὐΟμραγο ῬΥΆΚΥ. δος. »παπιαῆβ Ἰος. »μαριαπινὲ 

αὐ]. πιαγια ἴτοιη ἰΐ6 ρθῆ. "πμάπια, Ο.Ο.5]. ἀδί. ἀδβοημς ἴσο. 

ἑδβοριὶ (Ὀοβ 46. ὀδηι) ἴγοπη ἴῃ 6 ρ6π. 680 ᾿οαϊαθ᾽. 

461. ΤΠ ροπλ να ᾿πϑηοηρα ἴῃ ὃ 450 σοῦ ἱπβοοιοα 

88 0-δἴθιβ ἰὺ [ὍΣ ΠΏ ῬΟΒΒΟΒΒΙΥΘ ῬΓΟΠΟΙΉΒ. 

ἤεηιθ- “πιέ- ἔγιεπε: Αγϑβί. πᾶς, Ατστήθῃ. ἐπὶ ρθη. ἤρον,) 

τ. ἐμό-ς, [Δ8. πιᾶπα-8 (πιῖ α ἰπ (86 ἢγβέ 80}180]56 οἡ ἐῃ6 
ΔΙΔΙΟΡῪ οὗἁ ἐᾶἄυσα-8 5ἄσα-8). 

Ἐξρμ6- Ἰϑομε: ἢ (Π6 γναγδΐθ ἔέμε- ἴ8μ6- 5) ἔἴ8ε-. 

Αγοβί. λαυα-; ὅϑΚν. ἰσά-8 ε0υώά-8 Αγοβί. ῥισα- ἦσα- ΟΟΡΡοΙβ. μνα-. 

---“-.ο΄΄΄Πἷἕ'... 9ο.α.-.ς. 

1) ὝῪ έΠΙΘΙΠοΓ (Π6 ποῆὶ. ἡ 18 ἂἢῇ ὉΠΟΒδησοα ἐν -ῷἪ, ἰὰρ. ἔόημδ, δὲ ἷἱπ 

ΟΙὰ ϑαχοπ {πὸ ζθη. Ὁ]. 845 ἡαὰ Ὑ61Θ υϑοὰ υπομδηρθὰ [ὉΓ (}6 ποι. βίην. 
οἵ {πὸ ροββθυϑῖνθ (ὃ 455), οὐ ψθϑίθοῦ ἐπε Οη66 πὰ 8 ΠοΟπιϊηβίο βἰβρη, 18 

8 αρβίίοη ὙΠΟ οδηηοὶ Ὁθ ἀθεϊάθά. 

92) δεμ ἀουθε]688 ἴῃ δεμό-80γ- ᾿αἰϑίοτ᾽ ἀπὰ δεομόςζιιγο- “αι ῃονοϊη- απ, 

Ατγὸ νὰ υδι|ῆῃοα, οα ἐπ βίγεηριῃ οὗ Μι|ὰ.Η.Ο. διρᾶτσρονυ, ἴῃ δββαπιΐηρ "δμὲ 

86 6 ναγίαπὶ οὗ ἥδμθ ἴον [ἀρ.. 16 Βίεσ. ηἱᾶ Ὀοϑιὰθ Θτ. μ΄ δηὰ {πὸ Ἰἴκαϑ 
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Ασπθη. ζο- τῷ ὄέμο- ἴθ ἄον ᾿ἴαυ8᾽, 8006. 8 152, (ὐὑγ. τεό-ς ἐόες; 

σό-ς ό-ς ὅὃ-ς; ῬΓΟΠΟΙΙΪΠᾺ] Ποχίοη ἴθ Οἷθαῦ ἴῃ {16 δᾶν. ἔβοδ ἴῃ 

ὅττι ὅππως οἷο. (8 417 ρ. 838), ορΡ. ρτοη. Βοχίοῃ 'ἰὰ ΑΥγᾶμ, 88 

γρα. 80ά-δηΐδη ΔΑνοϑί. ρια-:ῦῷ ρῥιρα-ἧμι. [1,αἴ. ἐουο-8 ἔμο-8 

β8οῦο-8 8.0.8, ὕπῦγ. ἰουογ ἴα Ο86. ἐυμναὶ ἀδὶ. ἐμαθ Οβα. 

βϑουδὶδ διαὶ; Ο.1,Α[. 8μι-ῆὋὝῳ 8185 8α-: ἢ πὰ ροΥπὰρ8 ἵΠὈΓ. 80- ἰὰ 

ΒΥ6-88 (δ 447 ρ». 8858). [[1{}|. ἑᾶῶρα-8 8ἄδα-8. 

Απούθμονῦ. οἷἶαϑ8 ΟὗἨ ροββθβθβίνθθ 18 [Ὁ η6 ἃ ΜΠ ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ͂ 

8: {ΠΧ68. ἴτοπὶ ρθη νγ 68 ΟΥἨ ἔτῸΠπιὶ ΟἰΠΘΙ [ὈΓΠῚ8: 

ΚΥ, πάνπα-κα-8 πιᾶηιαζά-8 ἰαυαζά-8 (ἴῇ6. ἴνο ἰαϑὲὺ ΓΘ 

γα ἀογιναῦνοθθ, ορ. 11 ὃ 60 ρῥρΡ. 112 ἢ) ἴομη μιάνια ἰάνα, 

860 ΠΠ ὃ 86 γ᾿. 257. γιαα-ἶψα-8 ἰυαά-ἷψα-8. ἴτοπι πιάά ἰναάά 

(οΡ. 8 444 ρΡ. 380), 866 11 8 68 ρΡ. 188. 

Το ΟΧΡΙ ΔΗ 08 8ΔΓΘ ΡΟΒΒΙΌ]6 οὗ [δ 01} ,,64-8 ἴοτ ἔηϊδὶο- 8 

(οη ηη18 τις ηιοῖβ δηὰ (6 Κα βθοὸ ΤΠυσγπαγβοη, Κυμηβ 

Ζοἰίβοιν. ΧΧΧ δ00), Ῥταβ8. ηηα8, 806. 9]. πηναΐατ8., ἱιραὶδ 

ϑιραῖθ, ().Ο.5]. "1071 ἐνο7 800. ΤΉΘΥ ΠΙΔΥ οοηίαίη {πΠ6 Ββι ἢχ 

«20-, 'Κ Ο.Ο.8]. μαῤὶ υαϑὲ ἴος ᾿πᾶ8-10- ᾿μᾶδβ-ῖο- (866. 11 ὃ 68 

ΡΡ. 182 [.);} οΥ, 88 18 δϑϑιιπηθά ὃὉγ [ἀπ (ΑΥὶ. πορὰ, ἢ]. 1Π 242) 

8ηἀ Φοπδῆβδοη (Β62Ζ. Βοιῖίγ. ΧΙΥ͂ 171, ΧΥ͂Ι 1835). {Π6 

Ῥοββθββίσοβ Ἐμιοὶ ὅριοὶ (8 441 γρ. 384 1) νοῦ αἰἰταοίθ ἃ ἰο 

[πΠ6 ο-οἷἰα88 δῃὰ θθοδπθ Ἐμιδῖο- Ὥποϊος. Οπ {μ6 Ἰαβὺ νυἱϑῦ, 

ὀορᾶστο ΟΑΗ.Ο. ΕὙδηκ. μη8-α-Ἢ Οὐδᾶχ. 8-α- ῬΥαΒ8. πομ8-α- 

Ὁ δπα {Π6 |ἰκ6, 8 4564. 1 Ἰοᾶνθ {Π6 τηδίζοῦ ππάἀοοϊάοά. 

Ο.1τ. τὴμὲ “ηῖπθ᾽ (411 σοηάθγ8), Ἡμὶ (Μ|4.1ν. ἐαῦ Πϊηθ᾽ (41]} 

ΒΘ Π 4678) ἅτ τη046]]6064 Ὡροὴ αὐ αὖ δ΄, β64 [ὉΓ 411] ρϑῃάθυβ 

(Ρ. 3389, ἑοοίηοΐθ). [π (18 ϑίαίθιηθῃΐ  [Ὁ]]οὸνν ΤΙ ΓΉΘΥβθη. 

Α8. Ὀοίογθ, ὑνο ΟΥ̓ΡῚἢ8 Δ΄Ὸ ΡΟΒβὉΪ6 ἴοςῦ (ἰού ϊο τπ6͵}-8 

ῥοῖ,,.-8 8εὶ,-8. ΟῊἩΚΟ. μεῖὶ αἴη 8:4, διὰ 1 ἰἴθᾶνθ {π6 αυσδίϊοη 

ΟΡοῃ. ΤΉΘΥ ΤΠΔΥ ἢδᾶγο {π6 ϑυἢχ -ἦπο- (ΠῚ 8 68 γν. 158), οΥ, 88 

1] ἀβϑὰπιθ8 (ἴοο. οἷξ,), [ΒΟΥ ΠΠΔΥ 6 (Π6 ροββοββίσε ἤπδὶ οἵα. 
Ἔ {π6 βυἔχ -πὸ- (ορ. 5Κν. ρεγᾶ-ηά- ᾿οτιποῦ ἀπά ἔπ |{κὸ 

ΗΠ ἃ 66 ρ». 142 8). [Ιὰ ἔδυοὺγ οὗ {Π6 ἔΟΓΠΊΟΥ νἱθνν πιρηῦ 6 

δἀἀυοοά 110}. ἀόπδ ποθ ἔτοπη ἃ ἴογῃη ἀῦπμα- ᾿θοϊοπρίπρ ἴο 
Ὑποπὶ, ΨΠΪΟΝ 8ΘΘπι8 (0 οοπίδίῃ -ὅπα-, ἃ ΒΠΗ͂Χ ὙΟΥῪ ΟἸΟΒΘΟΙΥ 
Γο]αίθα ἰοὸ -πο- (1 68 ρ. 100), Βΐ βοπι ἀϊαϊθοίβ βῆον 
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κομῦδ (καμ) (ἴα Αὐΐδον, [ω1{. ΟΪΚΒ8]. 804), νοῦ τοϑϑσ 68 

(Π6 ναγίαϊου οἵ 851γ. ἀζόμα δἀμὰ Ανοβί. ζαπα (8 421 ρ. 844): 
6Ρ. Φομαπϑβοι, ΒοΖΖ. Βοῖίγ. ΧΥ͂Ι 158. 

4628. ῆ]᾽͵αε Παῦϑ οὔθῃ ποίίἰοοϑὰ (μαΐ ἱπβίθαα οἵ ἰθρο, “ταὶ, 
ἈΠΑ 80 ἴον (μ6 δαυϊνα]θηΐβ οὗἨ ᾿πιθατη᾽, ᾿ασπι᾿, οἷο. ογο 864, 
Βι Ὀϑ αἰ ηρ ἴον (86 ἰάθρα οὗ Ῥϑγβοῃδ! ν [Π6 ποῦ οοπογοΐθ 

οχργθδϑίου ἀθποίϊπρ πα ὈΘΙοΠρΒ ἴο (86 Ρϑῦβοῃ δὰ πᾶ κο9 ἀρ 

ἢΪ8. Θηνγοητηθηί. Τλι8 ψὸ ἢπαὰ ὕτηῦν. ἑΐονε ἴθ᾽ ὃ 442 Ρ. 8:11, 
Ῥγιιθβ. 86) ηιαΐϊηθὶ ἹὙπΘΟΌμλ ὃ 449 Ρ. 888, Ανοβί. αὐηιᾶϊ πο δ᾽ 
δ 446 ρρ. 888 ἔ, ἀπά ροῦμαρβ ΟἿ. [μ680. ἄμμεὲν ᾿οῦῖθ ὃ 448 

Ρ. 3887. ϑυοῖὶ ΟΧΡΥΘΒΒίοΠμΒ 88 ἴμ986 ὁᾶπ|6 [Π6 ΠΊΟΓΘ παίΓΑ ΠΥ 

Ὀδοδυβα μοῦ ὝΟΓΘ ἴοσπ8 Μ 110} οοὐἹὰ Ὀ6 τοραγάθα 88 οἰ  Σ 

ἃ Βιιθβί. ΡΟΓΒΟΏΔΙ ῬΓΟΏΟΊΠ ΟΓΥ ἃ ὨΘΌΓΘΡ ΡΟΒΒΘΒΒΙΥΟ ᾿ι864 848 8 

8108. ; [ὉΓ ΘΧΘΙΏΡ]6, ἰοὺ. 5Κν. ἐρό (ορ. 8υὅ ἱπ 8ιο)).}) 

ΤῊιΒ ἰὑ ΤΏΔΥῪ Ὀ6 860ῃ ΠΟῪ {Π6 ροηϊίνα οὗ {πΠ6 ροββϑϑϑῖνθ 

οὗζθῃ οτπθ ἴοὸ Ὀ6 ρα ἰηβίοδα οὗ (Π6 ρθη. οὗ {πΠ6 ρϑῦβοῃ 8) 

ῬΓΟΠΟσΠ8. ΟὟ. τεοῖο τεοῦ ἑοιῦ ἑοὺ ἴγΟπῚ τεῦ-ν ἕο-ν, δῃὰ σἱτἢ 

-- δαἀάρα (ορ. ἐμέο-ς ὃ 460 ρΡ. 889) Ἠογ. τεοῦ-ς ἐμοῦ-ς Βοοοέ. 

τεῶ-ς τεῦςς (186 Αὐἴῃον, Κα π᾿ Ζοιίβουν. ΧΧΥΠ 4017 ἢ, 414 [ἢ]. 

Ῥγυββ. τπαϊϑὲ ἐισαϊδεῖ. ῬΟΒΒΙΌΪΥ οὗ {18 βογί ἃσθὸ Ασπηθη. ἔζοψ, 

(ῃ6 Κογηϑὶ οὗ ἄοψ ᾿ππ|8΄᾽, ἀπα [,αἴ. νιοὶ ἐμξ 8 11}. ηιᾶπο ἰᾶσο 

βϑᾶρο (860 ὃ 450 ρρ. 889 ). ὙὍὴο ϑυρροβίθα ἀογίναίίου οὗὨ {1|686 

111}. ἔοσπὶβ ἔτοπι μιᾶπα-ὀἨ ἹἸηθυπι οἷο. ἰβ βυρρογίοά ὈγΥ ζδμπδ 
ὝΠοΒο᾽, 1 1 ἰ8 ἀογίνθα ἔγομη ἃ ροββ. δά]. ζ-ὅπα- (8 451, ἀθουο). 

Α οᾶ86 οὗ [Π6 ῬΟΒΒΘΒΒΙ͂ΤΘ ΤΠΔΥ͂ αἷἰδοὸ Ὀ6 οχροοίοα ἴῃ Οο(ἢ. 

“ποῖα ῥβοῖπα 8οῖπμα Ο.Ἡ.Ο. τἴη ἄτη 8ῖι:. Βυΐ ὙΠΟ. σ886 ἰ8 1 ἢ 

Βοπιανὶς. ΒΟΣΖΟΠΌΘΡΚΟΓ Β Υἱϑ ἰ8 (παὶ η"οπα ἰδ αὐ]δίϊννο (ηΐογα. 
ὕ0οΓ᾽ ἀΐο κχοὶ. Αἀν., 7); 18 χγουπά-ἔοτπι πουϊὰ ἐπθη Ὀθ0 "νιξηδα οΥ νιϊηδα, 

δηὰ ἰἱ ψουἹὰ δῆβνοῦ ἰοὸ 1{Ππι ν»νᾶπο, ορ. 8 228 ὑῥ. 114, αὶ 341 γ. 135. 
Ὧν. Κὶ. Βοΐυηρα ποϊὰβ ἰξ ἕο θ6 {π8 ποι. 8606. Ρ]. πϑαίθν (οΡ. 8ῖκσ. σϑηιάκα-".). 
Φομαπδβοη, |δοσζ. Βοὶΐγ. ΧΥ͂Ι 168 ἔ,, οχρ αΐηβ "ποίημα δὲ “μιοὶ- πᾶσ, “ἘΘῊΝ 

1) Ηοπονυθν, ἰξ 8 81} ἀππόσση ἰῃ ταὶ ἩΔῪ {πῃ δὰ]. δϑ1κγ. δγα- διὰ 
Ασνοϑί. ἡγα- ὍΝ, ΠΙΥ͂, (ΠΥ, πἰδ᾽ οαπιθ ἰο ὃὈ0 υϑοὰ ἴογ ὑπ ϑ8υ08ι. ργοηουη, 

ΜΠΘΠΟΘ ΜῸ ΠΔΥ͂Θ δρά-8 δοῦ ἫΘ ΗΪπι8617᾽ σά 'δ0 Ποτβοῖτ᾽, ΤῊΪΒ υ80 πιυδὲ 
ΒΌΓΘΙΥ ὉὈθ9 ἃ βθοομάθεγυ ἀθγυοίορθιιθηί. οὸ πιϊχε Ὀο]θνθ ἐμαὶ ἴῃ [ἀρ 
τοβοχῖνο ργοποῦι βυῦεί. (αν. ἔ [μαϊ. «ξ 66.) δἀορίοά 6 ἱἰηβοχίοη οἵ {6 

Ῥοββϑϑαῖγο, δηὰ ἴῃ εἰ ὶ8 ΨΥ κοΐ ἃ ποπιϊπδίϊγο ο0886. 
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ἢι6 68}18 “ἃ ἰοο.-ἰπβῖτ, οδϑθ στὰ [ἢ 6 τπηϑϑηΐηρ ὧν ΟΥ̓ το τιδ. οὐ βοπιοξϊη 
οὗ ἴ Κιηά: οΥ, πιοῦθ Ὀγθοίβοὶυ, ἃ Ἰοοδίγο (πεὶονοΐ- εἴ), διίγοηρίβοποά ὈῪ 

ΔῺ ",8ΏΓΗχ (ΞΞ ιϑηἴς : αδημση, οὐ, υἱθθ νυοῦβδ, 7πιάη : βνάη ἡ): οοπιρατο ᾿ῖ8 
υἱὸν οὗ "ἡϑαγα, ἴῃ ἴπΠ6 νοΐϊυπιο οἰοὰ δῦουθ, μᾶχοβ 186 ἢ, 

ἃ 468. Ομ Ατπιθῃ. ἐμ δυϊ, 866 ὃ 455. 
111ῃ. τπαηξθ ἰαυξβ βαυξβ, Ὀθδίά6. ἡ"παπὲ ἑωϑὲ βαρὲ, ἅτ 581] 

8 ὈΠΒΟΪΥΘΑ ΡΓΟΌΪΘπι; (ΠΟΥ στοὰ] Ο.0.83]. ἐοζς γαῖ ανδρ (8 229 

ῬΡ. 117 ἢ, 8 420 ρ. 848). Τῇ οΓο ἰβ ἀποίμον στοῦρ, "παηπὲβ ἑασὲδ 

ϑαρὲδ, ΜΆΘΟΙ ἸΟΟΚ πΚ δὴ δχίθηϑίοπ οὗ "μαμὸ οἵο. ὈΥ̓ -ϑ 8.1] Ὲ Ὁ 

το ὅτ. ἐμξο-ς (δ 450 ρῥ. 889), οΥ ἃ Κἰπά οὗὨ ὀοιμργοιηΐβο δον θη 
“παπῃὸ δηὰ ηιαμξβ οἷο. δῃοίπον ἰ8 ηη|αρ )δβ ἰαυδβ 8αυδβ, οοἰηθα [ὉΓ 

[6 Ὀθηοῆϊ οὗ τιαηηηὶ πιαη7]ὲ οἵο. Ον. Βυΐοκποσ, Ασομ. 8ἷαν. 

ΡὨΠ. ΓΥ̓ 11 

ΠμΑΒΕγ. (6 βίυάοπῦ τπυθὺ Ὀ6 Γοπιπάθα (μαΐ ἰογιηβ {{κ6 

ΒΚγν, μιδ, Ἰοσαῦνα ἰῃ [ΌΤΤῚ, ΜΌΓΘ ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ ΡΟΒΒοβδίΥθβ, δηᾶ 

ΓΘ 581] 80 848 00} ἰῇ {Π6 βοραγαΐθ ἰδηριαροβ; ΠΟΥ ΠΠΔῪ 

αἶδο Ὀ6 ο8|104 ροβϑβϑββῖίγο ρϑηϊίνο. 866 8 447 Ρρ. 8384 {ἢ 

8 464. 111. 1 (6 8.0. ἔφϑηιθ (Ξξ{ ΟὟ. ἀμμὲ) ννὰ8 ἃ 

ΘΟ ἱηδίίοη οὗ (π6 800. 328 (Ξ-- (οί. μη8) στ {86 ράγίοἷθ 

ἤβηι6 (8 448. 2 ν. 819), τὸ πιϊρῃξ οχρϑοῖ "βϑηιθ ἴο 06 8οπηθίϊ 168 

υϑοὰ ἴον (6 ρσοηϊίνθ, οοπϑίἀογίηρ ἰμαὺ βΚγ. ἤα8 οδῃ Ὀ6 80 864. 

Τιθὴ ἰῃ6 Οτοοκ Ῥαμμε-ῖο ἔυμμετῖο, ἰαΐοῦ ἢ Ρ]υγαὶ βυζῆχ 

ἀμμείων Ἐυμμείων (ἤοιτῃ, ἡμείων ὑμείων ἡμέων ὑμίων, Αἰί. ἡμῶν 

ὑμῶν, ον. ἁμέων ὑμέων ἁμίων ὑμίων) ὈΘΑΡ {86 8β8πι|6 ταϊδίϊοη 

ἴο Ι4ρ. ᾳθη. ἔββη16 ἃ8 ἐμε-ῖο ἴο ἄρ. ρθη. ἔδηιθ. Οἱ [δ6 ΔῃδΙορῪ 
οὐὗὁἨ τπθ86 ρομ ἴγο8 ἴῃ -είων ὰᾺΒ ἔογπιθά σφείων σφιῦν. ἥἧ α 

δὰ δ ἔσο Θχϑπρ] 68 (Π6 ροββϑϑβίνθδ Αυϑϑί. αὐρια- [,680. 

ἄμμο-ς ἔμμο-ς Ὠοτ. ἅμο-ς ὑμό-ς, δῃὰ Αυρδί. ημια- τ. ἐμιό-ς. 

Α οογίαϊῃ δπιοιπέ οὗ βυρροῦί ἴοῦ (μὶβ Υἱέ ΠΙΔΥ ὃὕὃθ 

Πμδ4 ἔγοιι ἰπ6 Βαϊξο- ϑ᾽ανομὶος ἀπά βοῖῆθ Οδυπδηΐο ἔογιη8. 48 

[88 ΔΙγθδαΥ Ὀθθὴ βαεϊὰ (8 448 ρ. 886), Ο.Ὁ.3]. παϑᾶ υαϑᾶ 

Ῥγυββ. πομϑοῦ ἰομδοη [Γἰ0ἢ. νιώϑἃ 1ώ81 πᾶν ἀοι ύ] 688 Ὀθθη 

ὉΠ ἃΡ οα ἔπῦϑ μῦβ υϑοὰ ἴογ {6 ροηϊῖνο. ΤΏθΒο ραββϑὰ 

Ἰμΐο {πΠ6 ὁ0-01488, ἀμ ρᾷγϑ σίδθ [0 {Π6 ροβϑ. 834]. Ῥγυββ. πομϑ-α- 

ἐομ8-α- (886. ἀαί. πομϑοϑῆε 800. Ἰομϑα}, ἴθπι. ποπ]. Μομϑᾶ 

ἐομϑᾶ οἷο.) δηὰ [1{{}. η"ὔϑὰβ8: 8 718ὰ8-ἰ8 ἴαπι, ηνδό-7} 78,86-74, 



424 Ῥογβοπδὶ Ῥγοποῦπδ: ἴμ6 θη. δηὰ τπ6 Ῥοββ. Αὰ). 88 454 455. 

Ὑ{Π||8ι Ο.Ο.8]. παξὶ οαδὶ, ἴον "πᾶ8-1ο- ᾿ρα8-10-, ᾶνο ἴῃ 6 βυῆχ -ἴο-. 

ΒΙΙΏΠΑΥΥ τὸ Παῦθ ροββ. 84). Ὗ (Οὐση. μηϑα-Ἤἠ ὉὉμτ᾽ ἔγομι 
Μμ.8 τ-Ξ ἴη8, 6. ᾳ. ΕΎΔΩΏΙ. ροη. μηδ68, ἀπά Οϑαχ. ὥϑδα Ο. Εὐῖβ. ὅδε 

θη. Ρ}]. (8 8345 ρΡ. 246) ΙΚ [μαἱ. ποβδέγιι Ὀ658116 ποβέγξ, απα 

ΔραΪΠ ΟὨ (8 ΒΠΔΙΟΡΎῪ ἑϊοα- Ὑουτ; Οογπ.. :8-ὁ6γα- Ὀοϑῖάδ 
μη86-- ἴὑκὸ τ. ἡμέττερο-ς Ὀ68146 ἅμο-- (δ 455). 

ΤῊ οτἰρίῃ οὐὗἠἨ Ανοβί, πα-Ἠὀ ουγὐ 88 88 [ὉΠ 8. ΤῈδ6 

Ροββθϑβίνε βϑηϊυθ πὸ -Ξ-Ξ ὅΚγ. πα8, θη ἀρροπάθηϊῦ ρὸν ἃ 

ὨΟΠ]. 8 Πρ. ΠΙ880.,), ΑΒ ΓΟρΡΑΓαΘα 88 (86 ὨοΠπὶ|.. οὗ 8 84]. βίθ πὶ 

ἴῃ -0- (βιὰ οἢ 8ἃ8 μιὰ- ἹΏηθ18) δὰ 8 ἤθη ἀθο] πο ἴῃ οἰ Υ 

ὁ968. 0 (Πἰ8 Βυρροθί(οη. Ορ. [μα΄. ομὲμ-8. ᾿θο]οηρίὶπρ ἴο ψΠΟΠλ᾽ 
ἴγοπι ομέμϑ ὃ 419 Ρ. 842. 

8 4656. Αἡ γεϑυ χ 18 860 'ἰῃ {Π6 ρθη. Ο.106]. ρᾶγγ Ὁ τ᾽ 

ἴον "μῶν, Ὀοϑίάθ οί. υϑὶβ ο΄, δὰ Ὁ. Η.Ο. μηβὸγ ἡμιοῦγ. ὙΥ6 

ΤΑΥ͂ οοπ͵δοίαγο ἐμαὶ (Π]8 18 [Π6 8816 δἰθπηθηΐ ψ Π ΟΝ 8 866} 
'π ΑΥΠΙΘΠΪΔΩ ῬΓΟΠΟΙΠΒ ἈΠῈ ρΘΠμοΓ (ὃ 419 Ρ. 841), δπάὰ 

ἸΟἢ 6 ἤπὰ ΠΟΙΘ ἴῃ ῬΘΙΒΟΠΔΪ ῬΓΟΠΟΊΏΒ: 81Πρ᾽. ἐμ 8}, ὙὑῈ ἢ 

Ρυγαὶ ἱπβοχίοπ δἀάθα ἐμγόαηρ, ἃπὰ "16 ᾿ποβίυὶ 1267. Ὑϑϑίτσι,. 
ῬοΥΒΑΡΒ γ ἰῇ {Π 686 18 {ῃ6 8816 ἃ8 ἴῃ δαγνθγθθ κ ἀοίἢ. ἐλᾶν» 

Ὅιογθ᾽ δαγ Ππογθ (ορΡ. Ρ. 71 ἰοοίϊποίθ), 80 {πᾶ ἐμ6 οτὶρί πα) 

τηθϑηΐηρ οὗ μῶν ΜΠ] Ὀ6 ὍΥ, Ὀοβιάθ '8᾽΄ ΟΥ Βοιηῃοίμϊηρ οὗ ἐδ6 
Κιπά, δῃὰ ἰἴ[8 '86 ἴου {86 ρϑηϊίνο πιρΐ Ὀ6 οΟΙρΑΓΘα σι} 

(μαὐ οὗ 5Κν. Ἰοο. ηι ἀπὰ ἴῃ 6 |κὸ (866 Φοιδηββοιῦ, 622. Βοἰὶ. 

ΧΥ͂Ι 128 Πἶ, Θβρθοία!ν ΡΡ. 184 «πὰ 148). ΤΊ τϑϑϑὸὴ ΜΕΥ -ἂγ 

ἰῃ ΟΑΗ.Ο. μρηϑῶν ἐμοῦ ΔΒ ὭΘΥΘΥΡ ΒΠΟΓΓΘΗΘα (88 10 ὰ8 ἴῃ ζαΐδι" 

ογ ῥγ. ὅϑγιη. ᾿ἤξαἄξι) 18 (πὶ {π6860 ἔοσιηβ, ψ μοῦ, Κ Οϑαχ. 

ὅοη. 9]. ἄϑα ἐισα (8 454), ΟΥΘ 4180 υϑοὰ ἀγροῦ ἴον ἔπ 6 ποῃι. 
βίῃρ. οΟΥὗἩΤὯ6 ροδββϑϑβῖγο δα͵θοίγυθ, 81} ὑπάθν [86 Ἰηβαθηοα οὗἉ ἔογτη8 
ἾΚ6 76ηδν δἰ μἰξν, ΏΟΒΘ -ὅγ οδπηθ ἔγοπη ἔσα! 2 (δ 414. ὑ. 886): 

οὔϑοσσε ("6 ἀϊβδογθηΐ οτὶρίῃ οὔ [ἴΠ6 δῃάϊῃρβ 'π ᾿ϑϑὸρ δηὰ 

μηϑογγ. ΑΥ̓ΤΠΘΗ. ἐμ ΠΙΕΡ 76 ἈΤΘ 480 ΡΟ88. 84]., ρθη. ἔμσγοψ 

ΟΝ 7εγὸν (ορ. ὃ 400 γΡ. 8389). ἀπὰ Ο.Ϊς6]. σοἄν-" ποβίογ 

ἔγοπι {πὸ σϑη. δά. 

ὙΥϊῦ ἃ οοιηραγαίϊνο βυ ἔχ Οτ. ἡμέ-τερο-ς ὑμέττεροςς δὴ 

τοβοχίνο σφέ-τεοο-ς (υ864 [ὉΓ Ὀοΐῃ ΙΓ] δῃα 5] ῃρ 4) δηά 
Τ1,αἱ. μοβείου ὑδϑ-ΐθν (ὑοϑίεν ἀου ὈΓ| 688 ΒΙΠΡΙΥ͂ οἢ ἴῃ 6 ὩΠΔΙΟΣῪ οἵ 



8 455. Ῥεγάοπαὶ Ῥγοόποῦπβ: ἔπ 9 θη. δηὰ ἴῃ Ροβ9. Αἀϊ. 995 

ποδίογ), ὕὐτιῦν. υδϑέγα ΔΌῸΪ. νοβίγα᾽, ορ. ΠῚ 8 15 ρρ. 198, 190, ὃ 189 

Ρ. 450. Απᾶ 88 ἡμετέρου οδΔἢ ΠΑΡΪΥ 06 ἀἸΒΕ προ 86 ἃ ἴῃ Β6η86 

ἔγοπι ἡμῶν ((πΠ6 Αὐΐπονῦ, Κυμπθ Ζοίίβοητ. ΧΧΥ͂ΙΠ 408, 410, 

ΟΡ. τεοῖο ὃ 452 ρΡ. 892), 80 μοϑέγξ ροϑίγξ δοηρ ΜΠ (ἢ6 

ὈΪυγα 864 ποϑέγμηι υδϑίγμηι (ἤτεὶί ἀοιύ]688 'π ρῃγαθοθ [{ΠΚθ 

πεμὶέξ ποδίγμ)} ὈδοδπΘ {Π6 ρθη. οὗ "8 οῦδϑι ΤὙΠ6 88Π160 -ἔθγο- 

18 Β66ῃ ἰῃ {π6 ΟΟἿν. ἄυ4] πα- αν δπὰ οἴοσ σνογάβ, 8 459. 

ΒοΙΔΡῖ. Τῆθ ἀϊδογθης υτοσοὶ ἴῃ ποδίθυ' πὰ ϑοϑίοῦ 18 ἀουθε]ο988 
οτἱρίηαὶ. (ΤΥ Οδ80. πἰβίγυβ, Ζγνοί. πο. 129. 3, ἰβ ἰο Ὀ0 οχρ αϊποὰ Ὑ} 
Βυρθ 88 ᾿ποβίγοβ᾽ -- ποῖ 80 δορογάϊηρς ἰοὸ Βδομοθγ, 866 1 8 6δ ῥὑ. 54 -- 
ἴλ πιαδὲ ΘΟΙη6 ἔγοπι ἥηδδίγο-, δῃὰ ἐπαὶ πιυϑὲ Ὀ6 τορατάθὰ 88 δὴ δἀξογπδαῖθ 
οὗὐἠ ορϑίγο-. Ῥοσῆαρβ (Π9 αἰ ἔδγοποθ ἴῃ ΟΟἷτ. ρθη. 15) ρούβοῃ ηᾶ-ἐλαν' 
Ὀοδίάἀς 2πηὰ Ῥϑυύβοι δέ-ίλαν' (86- -Ξξἐ 338-65} 18. Β΄} Υ., ΘΟΙρᾶγο 8 4571 οἡ 
ΒΚν. πᾶμ : σᾶνηι. 

ΤΏοΒα ἴογπηϑ σι -ἰ(6)γο- Μ}Π βοῦν ὁ Βῃ6 {μαΐ {6 

ΒΘΟΟμΠα ΘΟ ρΡΑΓα γΘ βυ ἔχ -(0)»γ0- (11 8 δ Ρρ. 188 44) 18 ἴο Ὀ6 

8660} ἰπ {π6 [Ο]]ον ηρ' ἔΌγμ8. ΟἾτ. ρθη. αὐ π- ἀπά {αν π- 

[86 ροῃ. Ρ]. δῃάϊηρ {κὸ [μα[. ποβέγμηι, υϑθαὰ Ὁ [Π6 ρῬοββθββίυθ; 

ΑΥ̓͂ ἢ- ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ (οοογάϊηρ ἴἰο ΤΌΓΡ, 88 οἰΐβα, Ρ. 41) ἴον ἔδβγο- 

---Ξ ἤμ8-γο- (ΧΙ -)- [ῸΓ -8γ- ΟΡ. ηιἶγ [ὉΓ μιδηδγ-, [8 δ14 

Ρ. 480) στ [86 νόον] οὗ {π6 γβὲ βυ]] δῦ] θα κοπθα ἴο ὦ ἴῃ 

ΡΟ. Ροϑιθοπ (οχρίαϊηθά αἰ ΓΘ ΟΥ ὉΥῪ ΤὨΌΓΠΟΥΒΟΠ, 860 

γο]. Π ὃ 15 νυ. 196 [ἴοοἰποίθ); δῃὰ ὅν ἢ- 5|τι]]Υ] Ὁ ΟἸΕΠΟΥ 

ἴοῦ ὅ8-465-7γ0- ΟΥ [ὉΓ Ὅ8-46-γ0-, --- 15 [η6 Ἰαὐοῦ. 1 πϑὲ ΠΑΥΘ 

θ60ῃ ΟΥΡΙΠΑΙΪΥ ἄυδὶ] Κα ϑοίμανγ 'νϑϑίοσ᾽ (0].), 866 ὃ 4859. 

αοίῃ. μπϑανῦρ ἱδυαῦ, Ο.1ςο]. γά(υ)αγ-γ, ΟΙἩ.Οα. νι βίτοηρ 

ΘΠαηρ μη ϑονγ δῦ ἐμσογ ὅν, ΟΟΙΉΡΑΓΟ {86 ραπ. οὗ ἴΠπ6 ῬΘυβοῃ. ῬΓΟΏ., 

οί. πϑαγα ἰυαγα Ο]οο]. γᾶἄ(ο)αν, Κα αοἰῃ. ᾿ποπα Ὀ68146 

ηιθῖη-8, Ο106]. τηπη Ὀθδὰα τη.-πη (8 452 πῖῖ} (ἢ6 Εθπ). 

ΡΡ. 8392 ); βἰποθ ἐζυαῦ ἐμοῦ ὃν οαπηοὶ ὃ6 ἀογίγοα ἔγοπι ὅ68- 

-,68-γ70Ὸ0.- -μθ68-70-, [ΠΟΥ ΜΟΓΘ ΟΡ ἄπ] αὐ ἢγβθί, 88 

ΟΟν. κὰν πρ ΤΩΔῪ Πᾶγθ Ὀ66Π, ΟΥἩ 6Ἶἶ86 [Π6Υ 8.6 ΒΠΠΡΙΥ ἄὰθ ἴο 

[86 ΔΗΔΙΟΡΥ οἵ μηϑαν μρϑογδγ. 

ΤΉΘβ6 ἴοσηϑ ΜΠΠ -(60)γ0- δἀπὰ {ῃ6 5δυῤδί. Ο.106]. τᾶν 

ΟἪΗ.Ο. ὠρϑὲγρ βϑϑῖὴ ἰὼ Ὀ6 τοἰαίθά ἴῃ το [Π6 88Ππ|6 ὙΔΥ͂ 88 

τ. ὕπερο-ς [1,6΄. 8-ρόγμσΒ ἀπά ὑπὲρ 8.6, οΟΥ {0 Ι|Κ6 

(ΗΠ ὃ 15 ρΡγΡ. 188 Ε΄, ΠΙ ὃ 258 γ". 1589). 
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8 466. Α ἰογιμαίνο ϑυῆχ -αζα- 18 Βονπ ἱπ ἐδ ΑΥγϑῆ 

δοηίξνοϑ: ὅν. σϑηριάκαηι ψιξηιάκαηι, Υ δα. αἴδο αϑηριάξα ψιδριάξα 
ἀουθ 658. ο]]οσνίηρ ηηάπια ἰάσα (οοπνογβοῖγ, ΡΔ}} πιαπιαηὶ ἰαϑαῦε 

ὍΠΠον αῃραξαην ἐμηιπακαη); Αὐνοϑί. αληιάξοηι ψεδινακδνμ 

σῥδηιάκονι ΟΟῬευβ. αἰπάχαμε (ου (18 -2- 866 Βαγίῃοϊοπιδθ, Ασ. 

Βοόγβοῖ. 1 19)ς. Οὐπηροίοα Μ1{} (Π686 ἀγα (6 ροββοββίγββ ϑ'Κσ. 

αϑηιάζκα-8. ψωμῤηιάκα-8, Ανοοῖ. αἰηπᾶϊκα- ψαδηιᾶκα- χόνιᾶκα-. ΤἸ.Θ 

ἔυγπηΒ ἰπ -ἀζαηι ὁ ΒΆΓΑΪΥ 6. δηγίμίησ Ὀαὲ (ἢ 6 ποπη. 866. 5ἰην. 

Θαΐοῦ, δἰ [Ποιὰ ρ}} {Π6 τθᾶβ0) ὙΓΠῪ {ἢΐ8 ἔογπη νγὰ8 ρἰζομθὰ ἀροὴ 

18. 8{1}} ὉΠΟΧΡ] αἰ πθα ; ορ. γεράκι, το ἴον {πΠ6 ρθη. ἄπα], δοβι 4 

{πὸ 44]. γεράϊι- (5 458, 459). Ορ. ΠΟ 8 86 ρρ. 251 ἢ, 8. 89 

Ῥ. 212 ἢ; Βοηξεγ, ΑΌ]}. ἀογ αι. 668. ἀν ὟΥΠ ἰ85β. ΧῚΧ 4, 46; 

16 Αὐἴπον, Κυἢ π᾿ Ζοίίβοην. ΧΧΥ͂ΙΙ 400 ἢ; Τοῦρ, ορ. εἰξ. 

Ρ. 81. ΑἍ ὄἀἄϊῆῥεγοπΐ νἱον -- Ὀὰ ομθ6 ψ οἷ. ἢ 1 ΠΙΔΥ Β4Υ͂ 50. 

ΒΙΏΔΟΪΚΒ ἴ00 πιο οὗ (μΠ6 οἱά “ο]οί[οροηϊο" βομοοὶ --- ἰδ ἐα Κθὴ 

ὈΥ Φοπαπββοη, Β6Ζ2Ζ. Βοιίν. ΧΥ͂Ι 189 ἢ. 

Βοπιατῖ. [τ 'ἴ8. αυϊξο ροββ0]0 (δαὶ ὡϑινάξανε σπαᾶῦ οτὶρίηδ!!ν 
δαγνογῦϊαὶ, ὙΠ Βοπθ πιθαηΐηρ Κὸ ἢ οὖν δἰάθ, ὈΥ υϑ. Τ]θη [Π6 
διιν θυθνο 86 ὙΠ πουπθ, 6. Κ. αδ᾽΄ῳᾶκᾳ σἄναινάδ 'Ὃυτ Ββοημ᾽, νδ8 [τ 
ΒΆΠ10 88 ἴῃ (ἄὦ ἐηιξ οἰἀᾶνᾳ Ἰσκάλ Οἱ. Βτᾶῃ. 1. 4. 1. 28 ἜΠοβ86 ὅγὸ [ἢ 6 
ατοβαπάοτοὰ (ἰ1ξ. ἴδν δραγί, δάγν.) πογὶ 8, Οὺυ. ὁ νῦν χρήνος οίο (568 
Οοθϑάϊοϊκο, Αοο. ἰῃ εάα 238: Ποϊγὕοϊς, ϑγπξ. ΕὌτβοὶι. Υ 12, 208; Ῥααὶϊ, 
Ῥείποι 814). ΤῊο υβ6 οὗἩἉ τ»ηη"Ἤόνα άνα Ανοϑὲ. γιαπα ἕαυα που]ὰ 4130 πδτο 
μεὰ βοπιοί προ ἰὼ ἀο σίτι ἐπὶ8 ἰάϊοτα. 

ΕῸΡ {Π6 Ῥοββθββῖσα, ϑαῃϑ σις 88 αἷἶδο αϑηριαά-ἶψα-8. ψιξηιαά- 

-ἴψα-8, ορ. πιαή-ἶψα-8. ἐυαά-ἵψα-8. ὃ 451 μ. 891. 

υ. ΤῸ υδὶ οὗ ΄σό ἀπά ψοῖι απὰ οὗ {6 Βοὔαοκίνο, 

[ορσούμοῦ ψΠΠ Π6ῚΓ βούοταὶ Ῥοββοββῖνθϑ. 

Νοπιϊμαΐῤίνο δπὰ Αοομϑαίίνα. 

8 461. ΤΠ τηδίῃ οΠπαγϑοίογίϑείϊς οὗ ἐδ ἄμα] ολ868 νγαϑ 

{Ππ1Ὸ0 αῦϑοποο οὗ (Π6 8 οὗ (Π6 ὈΓΠῚ8Β. υ8604 [ὉΓ [Π6 ρ]αγαὶ, 5Κτ. "α-8 

υα-8 οἴο. 

Απδν θεῖο [0 {Π6 φ]αταὶ ποη]. ἔμο-ὶ ν᾿ (86 ἀπ] μα μέ 

ἘμΖ (ορ. 6 μιδ ατ. μὲ ΒΚ. ἠῶ δῃὰ ἔπ Κρ, 8 410 Εϑιι. 

Ρ. 381. με: Ααοἴ, Ο.]ο6]. υἷε Α.8. εοἱτέ, Τὰ. ἀΐα]. σὲ-απμ 

ἴδηι. σὲ-αὐἱ, Ὀὰϊ ἴῃ ἩΠΙ[ἢ. νεὼ τας -αοἱ (υὸταιε 8. οτῖρ. ΟἿΪΥῪ 



ἃ 451. Ἠὸ δπὰ Σοιι, ῬυΑ]: Νοι. δπὰ Αὐο. 991 
----'’.-.. 

ΠΟΠΊ.) "Πα, ΟΠΪΥ 86ο.; ἴῃ ὁΠπ6 8βο( οὗ ἀϊα]οοίβ τηνε γᾺ8 ΘΒ ΓΙ ΓΟΙΥ 

Ιου] 16 α ουἵ, ὅἀπὰ ὑδαάμ ἰὰ [Π6 ΟἰΒου); {ἢ}. «αὐ ἀπ Οοίῃ. - 

τησδὲ οί ἤανθ Ὀδθθὴ οοηῃθοίθα ὙΠῸ [ῃ6 ΠΌΠΙΘγᾺ] ἐθρο (αοίῃ. 

ἰυάδ, Ὀυΐ [Π6 Ἰηποῦ ἴῃ ψ Βῖοἢ (μ86 Οοἴϊ. ἔογηχ ψὰ8 βμογίθηοα 

[0 - ἰ8Β ποὶ οἷἶθϑαῦ. ἤμδ: Ο.Ὁ.8]. οὔ, 5Κν. γοά. νάηι “1 ἐἢθ 

ΡΥ 016. -Ἴ:. 

Αὐϑθτηρ ἴο {Π6 ρΡ]υΓγΓα] ποπὶ. “128 γου [Π6 ἀ04] πδὰ δἐμ 

“ (ορ. ἤε ἐᾷ “που ἀπὰ (Π6 |ἰκο. 8 415 θη. ρ. 887). ἔμε: 

11. 7ὼ-απρ (α180 υϑοὰ 849 δο..), οὐ. ἤ7μτξ (ὈΥ δὴ δοοϊἀοηΐ, 

ποί δοίυ δ! Υ ἴουη 4), ἰπϑίθδα οὗ ψῇηϊοῖ ἴῃ οἵαν ἀἰα]οοίβ ψὸ Βπὰ 

Α.5. χίί Οἰϑαχ. σὶξ ἨἩ.α. Βαναγ. ὁΖ Ο.166]. ἐ ἰπηδυθποοά Ὀγ 

ιοἱὶξ οἱξέ (ὁρΡ. 8 441] ν. 814). “8: 5Κγν. ψμρσάηι ταὶ γᾶ -Ἐ απι. 

Ϊῃ φρΐδοθ οὗ 86 ρίυγαὶ δοὺ. οἷο. ὅτι μαϑ [,αἱ. μπῦβ οἵα. 

[86 ἔοἸ]ΟΥ ΠΡ [ΌΓΠῚΒ ἈΡΡΘΆΓ ἷἰπ {Π6 ἄἀπα]: ΚΞ'Κν. πος πᾶμ, 806. 

δ6ῃ. ἀαί. Κ παϑ8; Οατ. νω 866. ποιη., Ὀθθ146 ΜΠΟΝ ἴῃ ΗΟΙΏΘΓ 

ῖ8 γνῶτε Ῥϑῦπδρβ ψ| ἢ {Π6 ἀοιοίϊο -ἰ (ορ. {πΠ6 Αυΐδπον, αν. Οτ.3 

Ρ. 182); Ο.Ο.81. πα δοο. ἄαί, Τῆυβ {ποῦ ψὰβ ἰπ 14ρ. 8ῃ 

6μο  ἶς πη (ἢπδι), ΜΒΙοὴ ἰπ τοῖς, δοοοηΐθᾶ, ἴοοκ {π6 ρ͵δοα οὗ 

[86 ποι. ἃ8. Μ06]], ἠπι8ὲ 838. [Πῃ6 ρΙυγαὶ [μαἵ. πὅβ οδῖὴθ ἰο Ὀ6 υϑοά 

ἴὉΓ {Π6 ποπιηηαίνγα ἴοο. Απάὰ 88 {Π6 ρ]υγ)] μαα 98 (οὐ. 58) 

Ὀ6β46 ἤπῦϑ, 80 {86 ἀνα] δὰ ἢ Ὀοϑίἀθ ἔηῦ, ἴῃ δος. αοίῃ. μφεξ 

Α.8. μπτὸ χα [Π6. ραγίϊοϊθ -ἁ Κ ρεῖτζ. Αποῦμοῦ όσα ΜΒ Οἢ 

γηυδὲ ἀου 688 Ὀ6 δἀάοα ἴο {86 Ἰἰ8ὲ ἰ8 ὅ1κν. γοα. ἀνά; “ὮϊΟΪ] 

ΤΥ 6 ἀογινγοὰ ἴγτοπη ἄ- Ξξὸ δ, ΟΥ̓ δββδυμηίηρ {ὑπαὶ Ὁ Μ᾽ὰ8Β 

οχίθπἀθὰ οὐ {Π6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ψμυάπι, ορ. Ὀδίον. 
ΪΙῃὴ ρίαοθ οὗ 1ῃη6 Ρῥ]υγΑ] 800. οἷο. 5ΞΚγι ρα8 [μδΐ. τὅβ οἵα. 

1Π6 ΦΟ]]οΟνΠρ [ὈΥΒ Δρρθαῦ: 5κν. οπο  ἰὶς οι (σι {Π6 

ἢ. Γ[1016} δοο. σθη. ἀαῦ. |Κ δϑαβ; Ο.0.3]. ρὰ δοὺ. ἀδί. ἢοπι. 
(118 86 Ὁ [Π6 ποπὶ. ἰ8 ποί οὐρα). ἢοθ8 (μ6 οοπίγαβί 

Ὀούνοθη ὥϑκγ. ηᾶω : ρᾶηι ἱπάϊοαία τὺ {86 στουπά-ἴογπι οὗ {Π6 

254 ῬΟΙΒῸ ὰ8 "μῶ, πού ἔμσ (ορ. 8 4δδ Πρδῃ. τ. 895). 

Αμϑουηρ ἰὼ Φ (Οοίῃ. μσ-λὺ ὑπογθ ἸΔῪ δᾶνο Ὀθθη ἃ "Ψ ἴῃ 

Οογπιδηὶο, 8060. ἥμεζο, Ὑπὸ} οο]ὰ Ὀθοοπιθ Α.83. ἐπὸ οἷο Ὀγ 

ΔηΔΙορΊοαὶ οἴδηρθ, 866 ὃ 431. 2, « ν. 810. 

5Κν, γοά. 1" ῬΘΥΒΟΩ ποῖῃ. ἄνάώπι ἃοο. ἄνάηι, 254 ῬΟΥΒΟῚ 
Π0ΠῚ. ψμθώηι ἃοο. ψμυάηι; ἴῃ Ἰαΐοθῦ ϑδῃβκε [Π6 800. ΤΟΥΠῚΒ 
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400 Μπ δηὰ ὕόομ, πα]: δηὰ ἐμοὶν Ῥοββϑβϑϑίυθαε. ἃξ 451.458. 
---.,Ὁᾧὦ͵........ 

οουἹὰ θ6 υϑοᾶὰ [ῸὉΓ {Π6 ποπι. ἴοο. Αὐυθβί. 860. ἄνᾶ. ῬΓΟΌΒΡΌΙΥ 

[86 ποιη. γεσάνε Δα (ἴῃ ῥγ. Αγ.) ργυοάυοθα δῃ 8.0. ψωράφῃ οχ 
[88 ἈΠΑΪΟΡΎ οὗ ἐμράνι ἰσήηι : ἱμοάνι ἰσάηι. ΑὉ δοὺὸ. ὄψωρᾶ, 
[Ο]ονπρ ἐμυᾶ ἰυᾶ, 186 ἱπα]σαίοα ὈΥ Αγοϑί. ἄνᾶ. ΟΡ. αὖ]. ψιεεράά 

[Ο]ονηρ ἐμοάά ἐνάά. ᾿Απᾶ (θη, ΔΡΡΑΥΘΒΠΥ ἰο μοὶ 8: τ ]8 

ἔογπηθ ἴῸ Ὁ {Π6 1" ΡῬουβοῦ, ὑμοῦο ὟΟΥΘ ἰογπιθὰ ἄνάηι 8Κτν. ἄφάηι 

Ανθβί. ἄσᾶ (ορ. 40]. ἄνάα), ἴῃ6 Καογπθὶ ἴοῦ ἐμ686 Ὀθὶηρ ἄ- -ΞΞ 
τ; ἅ-τῷὸ: Ὦ :- ἢ ἰὼ Θοιἢ. πρεῖ, δ Ἐϊᾶ- : μη. ΒΤ] ΣΙ ἷπ 

[86 ρῥΐαγαὶ, Ὀαΐὺ ὈΥ {Π6 Τὀρροϑίίθ αἰἰτδοίίοα, 5Κν. ψᾶ-ψάηι ὉΠ Ον 8 

υαῃ-άηι, 866 ὃ 4588. 

Πιδιϊποῖ ἴγομη 4}} ἐῃ6 ἔοσιηβ Εἰ Ππογίο ππϑηϊομθα 18 Οὐ. σφώ 

Ὑου ὑπο, οι. σφῶι (ἸΚ6 νῶ-ε δῦογθ). Α οοη͵δοίασο οἢ 1ΐδ 
ΟΥΡῚΠ ἰ8 σἼγΘη ἰῃ ὃ 486 θη). 8 ρᾶρο 868. 

Βοβοχίνο;: Ηοπι. 866. σφωέ, ἃ Κὶπα οὗ ἀμυα]δαίοηυ οὗ σφέ 

ὈΥ ΙηὐΓυβίοῃ οὗ ὠ, |Κ σφωΐν [Ο]Πονηρ σφίν. 

ΤΙ Βοπμδιπῖηρ 4868, δηἀ {Π6 ῬοΒΒΟΒΒΙΥ ΘΒ. 

8 468 ΑΥὐγῶπ. ΤΊΘΓΘ 18 ποίϊιηρ οὗ {86 ἀυ4] ἱπ (ῃ6 

0886 Θπάϊηρ οὗ ΔηΥ οἵ {Π6 [ΟἸ]οηρ ἴοσιηθ: ΑὈ]αύγο 511. γοάα. 

ἄυάα γμυάά : ορ. ἐυάά. Ἰπβίγυτηθοηΐαὶ ψμρά ἴῃ Υ᾽ οα. γμσά-ααἰΐα-8: 

ὁρ. ἐνά-ααἰία-8 ψμῥηιά-ααἰία-8. Αδηϊῆνα Αγυοβί. ψιενᾶκοιι, ΚΘ 

ψαδηιάκοι, ὈὰΓ 5κν. Νοά. ψγμράκε ψευάκωιξἀ σπἰἢ [86 δᾳ)]. 
ψιυάκι- δ δἃ8Β οοπίταβίθοα ψι} ψμῤριάκαι ψἰ} (86 86). 

ψιδιιάκα-δ: (18 ἄϊμ- οὐ οη δπὰ {Π6 86 οὗ [Π6 Δα) οὔ 6 
γμυάκιι-ῷ ϑυρροθῖ {πᾶὸ ὕΠπΠ6ΓΘ ἸΏΔΥ Ὀ6 Β0ΠπῚ|6 Οἷοβθα ΘΟὨΠΟχίοῃ 

Ὀοίνθοη ἰἤθβα απὰ ψηυᾶψώ-ὃ ψιυαψώ-ᾧ ἰυᾶψά-8 δἀπὰ [86 Κα 

(ορΡ. ὃ 456 ρ». 896, «πὰ πο γτϑίβγθηοοβ {ποῦ ρίνθῃ). Οὧπ 

μ6 ΟΥΒΟΡ μᾶπᾶ, ἀπ]. ἰηβοχίοη ἰβ Β66η ἰπ ρβϑῃ. ἴοο. ἄφάψδῥἧἑῥ 

ψευάψσΥξ, (Ὀοδά6 ψ πο δ ράϊο μ88 ψωρόδ), ἴο ὈΘ ΟΧΡΙ] δἰ μθα 89 

6 ἰᾶγὸ οχρ]αϊποα δηδὲ : δηανοξ (δ 801 ρ. 205), οΥ οἶδθ 88 

Ὀοίπρ ἀογίγϑα βἰγαῖρς ἔσο "ψᾶ, (86 ἴοσιι ἴσοι Ὑ816}} ψησάηι 

Π0ΠΊ68 (ορ. 8 πέ : βπυ-ὅ); ἀπά ἴθ ἀαΐ.-80]. ἱπβίγ. ὥοά-διψᾶπι 

ψυυά-δέψαᾶηι Ὀσδιάθ ψμυά-δῆγαι (ορ. ὅ. ϑομπιιάϊ, ῬΊυγα] Ὁ. 20). 

ατθοκ. ἢομπ. νῶν σφῶιν Αἰ. νῶν σφῶν. Οὐ. τοῖτν 

δ 812 Ρ. 211. οθβ νῶιμν Θ0π6 ἴτοιη ἤνως-σιν [10 ἰ6 δ'80 



8 458. δε διὰ γον, Ὅπ4]: δηὰ ἐμοὶγ Ῥοββϑβδίγϑβϑ. 401 

ΡΟΒ81016 παὶ νῶιν |Κ ἐμέν 8 τηοαθ]]θὰ ὑρὸρ ἄμμὲν, δῃά 

Ὀοὶπρ δββοοίαίθα ψ|Δ τοῖν ἵπποιν δὴ ἰὸ πᾶῦθ [ῃ6 Β8Π10 

ἔΠΟΙΟΠΒ8. 

1αἱ. πδ-δῖ8 υδ-δῖ8 Ἰοῦῦ Ὁδ6 τοραγάθαᾷ 88 οἱά ἄπ] οαβθθ 
(ορ. Ο.0.8]. πα-ηια υα-πια) ΜΏΟΒΟ βυ ἔχ Π88 Ὀθθὴ ρ]υΓα] βθὰ 

ὈΥ δϑϑβοοίϑίϊουι ἢ {Π6 ἰγρθ οὗὁὨ ἐβέξβ, 866 ὃ 445 Ρ. 382. ΤΗΪθ 

18 πού [88 ΟΠΙΥ͂ ἰηβίαποθ οὗ ἃ ἴὈγπὶ ραβδβίηρ ἰπίο (π6 ρ]υγαὶ 

βυϑίθῃηῃ θη ἰμ6 ἀπ] μ88 αἀἸδα ουξ: ἃ ρδγ8}16] 18 Βανδὺῦ. 62 ὁπ 

804. [ὉΓ (6 Ρ]υτα], Μυοι {Π6 βάῖὴθ ἰῃϊηρ ἰΒ Β60ὴ ἴῃ ΝΌΪΒΘ 

ἀἸα]θοίβ; 866 Φομιϑῆβδοῃ, Κυμπ᾿β Ζοιίβοην, ΧΧΧ δ]. ΟὈΠΙΡΑΓΘ 

[80 [μα ἄυδ] ἀμαδ, ϑηαθ ἀϑοὰ ἴὺγ [Π6 ρ]υγαὶ, 8 286 γ. 194, 

ὃ 815 ρΡ. 215.} 

Ο.Ἶτ. ρθη. παίδαν πᾶν Μια.ν. γαίμαν 8αγ, 866 8 459. 

αογϑηϊο. Βουπα ρθουν (6 ἔοσπι ἔμη-ἦθ -- Οαοἴμ. μο 

(8 457), ὙΒοβθ ἢ ψὰβ γοραγὰθα 88 ρᾶγα]]6] ἴο {Π6 8 οὗ μη8 δπὰ 

80 ᾿ἰπηροὰ ἰοροίμοῦ ὙΠ {π6 βίο, 6 Γ6 ρῥγοάυοοα Οοἰμ. μσάίβ 

μρίκαγα ἴΟἸ]οίη ἢ μηϑὲ8 μῆβϑαγα, Οἰδϑαχ. ρθη. μηζϑῦο βθῃ. Ὀ]. οὗ 

[Π6 ροϑβοδβίσ {Κ ὥβα, ἀαί. μηῖ ἴον Ἡηρεκὲς κ ἐπὶ ἴον Ἐῤομΐδ, 

Ο.Η.6. ροι. ὠρλδν [Ὁ]ονίηρ μρϑᾶγρ. τα Ἰ]Υ]Ὺ ἴῃ (Π6 254 ῬΘΥΒοὴ 

οἴῃ. ἐφφὶβ ἐσφαγα (-ἶμ- [Ὁ] ον -ῶν- ἴῃ ἑφυὶδ ἰζθαγα) 

Ο.ϑαχ. πὰ. Α.8. δοο. μρῃοϊ ἐμποῖί, Ὀθϑίάθ ἀδί. μπὸ ἐμο, 1 

- [ΟἸ]οηρ (6 ποπιὶ. τοὶέ χίΐ. 

Βα] ο-ϑ᾽!ανοπὶο. Ο.06.5]. ματιὰ υατια ἰκΚ γαζα-ηια, 

Ὀυΐ πα-7ε σὉα-76ε 88 οοπίγαβίθα αι γαΐς ἰο7γμ. 110 8 Π|8 8 

ΒΗΏΟΥΒ 8 τι] ἰα46. ΟΥἨ [ΌΓΠιΒ αἰδιγ αΐθα ἀπηοηρ ἐμ6 αἰ ογοαὶ 
ἀἰα]θοίβ. αἱ. ἰηϑίν, ημτῆι 7ι-ὴι Ὀοδίάθ τάς 70 -αὰ (δ 451 

ΡΡ. 896 ἢ), 848 ἰπ {μ6 ρ] γα] τη) -218 7ὼ- 58 ἀπ ημι-ηνὸ8 7μ-η}8δὲ 

αἶ8ο ρηρη-αυδηι γιρη- αὐ. ΤΉΏΘη πῆι ἀηὰ 7.01 ΒΘΟΓΥΘα 88 8 

ΚοΙμΘ] ἴον {μ6 ροὰ. Οἱ. ς ἡ. πὰ [86 - οὗ (86 

θ6 8. ῥἴυγαὶ (ορ. σϑῃ. ἀυι] αἀυδηιμ, Βγάοκηον, Ασοὶ. δἷαν. ΡΒ]. 

1Π 810), δἀπὰ ἔον {0 ἀεί, νημηιδηι; [6 γ6 86 8180 ρθη. ηἠῶηια 

7ῶρια (υθθἃ 845 (π6 ροββ8. ρ6η.)}, ΜΘ ἅτ ἔουπα ἴῃ ἀαἰδίγι οὐθ 

ΜΠΟγΘ ηρῶμο ἰᾶθο δύο ὙΘρΡΌΪΑΥΪΥ Ὀθοοθ ἅμα ἰᾶνα, δπὰ 

{πουθίοσο ἃ ψἰπουΐ ἀουδὺ πλο46}1064 αἴορ ἔπθη. ]θΘυΠΘΓΘ 

1) 80 πον Βαγίβοϊοπιδο, διέυά. σὰν ἱάρ. βΒρτ., 1 1. 



᾿ «ϑά ἐἐοῖγ βυσυθασῖνα. φσισα;. 
»,» οὐ 7 “. 

᾿ ᾿ “ γα δ ὥρ ΟἹ “σ-, »“».͵αε- 
μα, Ὁ αἰοα ἂρ ΚΑ ἐν “ὸ πᾶν ῳ 75 2». 

ρον ον. δὲ! ποῖ ὙΥΡᾺΡΣ ἀκα. “νι. ὖνε χε Ὁ. “υκ- 
Ὁ μεδοΓ ΡᾳΓΘ {δ ϑσυοίθ ΟὗἱὨ σι ε 

-ὐρεῖνν. Βυωέ μα ὁ πμοὶ οὐσομγρά, ἐδπέ εἴθ» δα χε 

των δ}ΚκΟΑΠΙΟ "Ὁ εδουψὰ Δ Ὁ ῬΘΓΘ ἠνκα Θίέο.- 
΄ 49 ἄντην δ᾽ 570.,». ΦΟΣΖλ 

μὰ ἐκ ἐδθ βᾶ19 
δίνην; δ. “δέν ΌΤΩ ἤθη. ἐδεαμ ὧμε {41 

δι 
μασι 

" μην, 
ἐπι ν κοι. ἐβαίμηηϑ 

κοὐχὶ αἱ-ὅ ὯΔ, ἐμ! "“-" γοά. γμωυάκμ- ὃ. ΟΥ. Ηοχη. νωΐ. 
ί Ροϑθ6 8817 5. χερθ-ο. Ο.1ν. μᾶἄείμαν ἀπ πᾷ.» , ᾿ς 4448 ς α γεβθτθν Ρ κἄν 8808}. ΟὗὁὨ 8 ἔγγο᾽, ὙΠΟ τ ΠΊΔΥ͂ Ω͂ ΡΝ μι Ἱκθ αν π- (δ 4δ5 ρ. 8395), πᾶ- [ον ἰῃ σροῖ ιο 86 ἍΜ φδείθαν --- 8θίμαγ(-8Ὁὴ ΜΌ. 10 15. ρ]οββϑά 

θ Ὁ 

“»ὅ-. 80. “ΠῚ τς , οοοαευαίθα ὑπ μῈγ6 Ῥθ0η ἀ8], ἃ8 ἴ8 8{}}} Μ|ΙΑ7ν. ποολίλα»γ 
μιυϑὲ ΟΥΙβΊΩΒ 7 ἐπο᾿ (}αἰθαν ἴα ἀοιθέ]688 ἃ ἰγδηβίογπιαίίοῃ μια ὉΠθ “7 ΔΠΔΙΟΘῪ οἵ 7α7), ἃπιὰ ροββίυ]}7γ ΜΙΑΙν, θα» ἴῃ ἰ 

ΜἜ οἱ οοέλαν Οἱ πὸ οἵ γοὰ {Ὅ 0 8πα [6 ροθβοβϑῖίνθ ρϑῃϊ να ζαν η.- 
“άαίσ-ϑα αοὐμο ἐφφαν (μίαν ποὶ ἔουπά, δὰὲ ΤΔΥ Ὁ6 
(6Ρ. ὥς ποι 66ι. μφίαγα), Ο.166]. οἰκαν-ν ψάδαγνεν, Οὐϑακ. 
98.116 

».»ο’-...- ὍὅΘὁἜσσεΣῳ7 -΄΄Ἕ 





402 δε δὰ γι, θυαὶ;: δηὰ ἐμοῖς Ῥοβϑϑϑοῖνθ. 95 “58, 

[80 δαδθ-ϑγϑίθιῃ 8 ἢ||9Θὰ ὮΡ ὈΥ ἃ ἰὍγπιὶ ᾿μ846 ἃρΡ ΟΥ͂ φ΄-, 2 22 
ΟΥ 7Μ- -Ἐ τάμ, Ὀαὺ ποὶ Αἰνγαγβ ἴῃ (6 88π|δΒΔ ὰΥῦ. ΕΕΠΙΡ 7,1ὲ 

ἔθη. ρηὴ -αὐδ)ᾷδ 7γὼ-αὐυδᾷ ἀαῖ. ᾿πϑίν. ριλ-αὐδηι 7ὼ-αὐὔδογε ἴουΘ. γε 

«αὐυὖὅδε 7ὼ-αὐὖϑε. Βυὶ ἰπ ΟΥΒΟΡ ραγίβ {π6 βἰγτυοα θ οΟΥ͂ φὲ-α͵ε 

πῶσ αὐὰ 7ὼ2-ἀὰς Ὀθοδηθ 80 πιο ΟὈδουγοά, δα ΠΟΥ Οβ͵η6 

ὑπᾶον (86 ἰπβυθπος οὗ ϑώμιε 88 ἱπουρῃ Π6Υὺ ψοῖ Φαῖ-τε φίσ.: 
ἤθποο ρθη. υδάμηιβ τιδάμηιβ, 7Δαπμηι8 (ΟΡ. 85ὔπμτ-ηι8 8 510 γ». 207), 

ἀαί. ἱπδίν. οδάμηι πιάμηι, 7Δάμηι; 80 ἴοο ψ πὰ θὰ ἐδὸ δ8πὶ6 

Ποῖ ρθουγΠμοοα8 ρου. ἐδάμηι8 ἀαΐ. ᾿ηϑίν. ἐδάμηι ἴτοη οι. ἐδ αἷμ 

(Ὀοβ᾽ἀθ ἐὰ-8. 86, ἐμαίῆ. 

8 46θ.0.0 ῬοΒβθβϑβίν. ὅν. γ7εα. γνμράϊε-ὃ. τ. Ἡ ΟΣ. νωϊ: 

“τερο-ς σφωΐ-τερο-ς, ΟΡ. ἡμέ-τεροςς. Ο.1γ. πᾶ-τίμαν ἀπ μπᾶ-ν 

ἴῃ οεολέαν παίδαν, σθοδίαν μΩΥ ᾿θϑα ἢ οὐ 8 ὑπο, 10} τγΘ ΤΠΔΥ 

ΘΟΠ͵θοίΓΘ ἴοὸ Ὀ6Θ ρσϑῃ. ρἷ. Πκὸ αγ π- (δ 4565 Ρ. 8395); πᾶ- ΤῸΓ 

“η-. 80 ἴοο (86 ΟΟΙν. 86-ἔδαν --- 8οίμαγ(-8) Ό. 1" 18 ρ]οββϑά 

δοοθηξααίοα ᾿γοβίγαπι,, Ρ]υγᾺ] --- ὙΠΟ 18 σοπποοίοα σι 8 - 2,2, 
τη ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ θᾶγο Ὅθοπ ἀιδὶ, 88 ἴ8 8{}}} Μ|Ιά.1ν. πεολίῤαν 

7αιδαν Ὅπθ οὗ γου ὑπο ({αίδαν ἰΒ ἀουθ]688. ἃ ἰγδηβίογπιδίοη 
οὗ 8οίμαν οὰ {π6 ΘΔῃΔΙΟΡῪ οὗ 27), δπἃ ροββίὶγ Μ|Ια1ν. 86» ἴῃ 

ἱπάαΐα-8αν Ὅπο οὗἩ γοι ὑπο πα (6 ροββθβϑίνθ ρϑηϊίνγο Κα η- 

(ορ. ἰος. οἷ). Ὗἀοὐξίο ἐσφαῦ (μσίαν ποῖ ἔουπά, δυΐ πᾶν Ὁ6 

ἈΒϑα θα ἔτοπι ρθη. μσίαγα), 0.166]. οὔζκαγον ψζβαγοῦ, Οὐϑᾶχ. 

δ6ῃ. Ρ]. μηζονο. 










